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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 

από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0388)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37, παράγραφος 2 και 152, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0245/2006),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προταθε΄σα νομική βάση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Προοίμιο

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

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 152, παράγραφος 4 στοιχείο β) και 
το άρθρο 175 παράγραφος 1, 

  
1 ΕΕ C της ... Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.



PE 388.326v01-00 6/91 PR\662101EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 8 της πρότασης, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και 
του περιβάλλοντος. Η επιλογή της νομικής βάσης πρέπει να αντανακλά το στόχο και το σκοπό 
του κανονισμού. Η διπλή νομική βάση χρησιμοποιείται εάν επιδιώκονται πλείονες στόχοι που 
συνδέονται αδιάρρηκτα πράγμα που συμβαίνει στην παρούσα πρόταση.
Το άρθρο 37 χρησιμοποιήθηκε το 1991 όταν η Συνθήκη δεν προέβλεπε ακόμη ειδική νομική 
βάση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Δεν ενδείκνυται πλέον η 
χρήση του.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Για λόγους απλούστευσης, η νέα πράξη 
πρέπει επίσης να καταργήσει την οδηγία 
79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της 
θέσεως σε κυκλοφορία και της 
χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών 
προϊόντων που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες.

(4) Για λόγους απλούστευσης, η νέα πράξη 
πρέπει επίσης να καταργήσει την οδηγία 
79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της 
θέσεως σε κυκλοφορία και της 
χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών 
προϊόντων που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Ωστόσο οι κύριοι 
στόχοι της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ πρέπει να 
διατηρηθούν στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο το περιεχόμενο της οδηγίας που καταργείται να περιληφθεί στη νέα πράξη.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ 
σημαντική θέση στην Κοινότητα. Μία από 
τις σημαντικότερες μεθόδους προστασίας 
των φυτών και των φυτικών προϊόντων 
από επιβλαβείς οργανισμούς, μεταξύ 
άλλων και τα ζιζάνια, και βελτίωσης της 
γεωργικής παραγωγής είναι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(6) Η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ 
σημαντική θέση στην Κοινότητα. Μία από
τις πλέον κοινές μεθόδους προστασίας των 
φυτών και των φυτικών προϊόντων από 
επιβλαβείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και 
τα ζιζάνια, και αύξησης της γεωργικής 
παραγωγής είναι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτής της αιτιολογικής σκέψης πρέπει να είναι ακριβέστερη.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η 
χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται 
κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, ιδίως όταν διατίθενται στην 
αγορά χωρίς να έχουν δοκιμαστεί και 
εγκριθεί επίσημα και όταν 
χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο.
Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η 
χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται 
κινδύνους και βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις 
για τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, ιδίως, αλλά όχι μόνον, όταν 
διατίθενται στην αγορά χωρίς να έχουν 
δοκιμαστεί και εγκριθεί επίσημα και όταν 
χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο.
Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν συνεπάγονται μόνον κινδύνους για τους ανθρώπους, τα 
ζώα και το περιβάλλον. Μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυσμενείς 
επιπτώσεις στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται 
αφού έχουν εγκριθεί. . 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 8

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

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

Τα κυήματα, τα έμβρυα και οι θηλάζουσες γυναίκες πρέπει να μνημονεύονται ρητώς για να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη νευροτοξικολογικών επιπτώσεων (βλ. Grandjean P,  
Landrigran, P: The Lancet Vol 368 Issue 9553 (2006), σ. 2167) 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8 α) Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε 
ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη. Ο παρών κανονισμός και 
η νομοθεσία που θεσπίζει απαιτήσεις 
δεδομένων σχετικά με δραστικές ουσίες, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
προστατευτικά και συνεργιστικά, πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ελαχιστοποιούνται και ότι οι 
διπλές αξιολογήσεις αποφεύγονται, και να 
προωθούν τη χρήση μεθόδων που δεν 
χρησιμοποιούν δοκιμές σε ζώα και 
ευφυείς στρατηγικές δοκιμών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απαίτηση στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη οφείλουν, όταν θεσπίζουν και εφαρμόζουν την 
πολιτική τους, να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων, 
πρέπει να περιληφθεί ότι οι δοκιμές σε ζώα παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο και 
διενεργούνται μόνον σε έσχατη ανάγκη και ότι προωθείται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων. 
Τούτο είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις βάσει του REACH.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον 
όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν 
σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν 
αναμένεται να έχουν επιβλαβείς συνέπειες 
στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή 
να έχουν απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί το 

(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον 
όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν 
σαφώς τη φυτική παραγωγή και ότι δεν θα 
έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
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ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη 
μέλη, η απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές 
είναι αποδεκτές ή όχι πρέπει να 
λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο.

προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, η 
απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι 
αποδεκτές ή όχι πρέπει να λαμβάνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος όλα τα κράτη μέλη να έχουν το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, 
πράγμα που σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη προστασία των 
υπογείων υδάτων. Ωστόσο πρέπει να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας για τη δημόσια 
υγεία σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 13

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

(13) Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της 
έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της 
έγκρισης πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν 
εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση 
αυτών των ουσιών. Η πείρα που αποκτάται 
από τη χρήση στην πράξη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
λήψη της απόφασης ανανέωσης μιας 
έγκρισης. Ύστερα από την πρώτη 
ανανέωση, πρέπει να πραγματοποιείται 
τακτική επισκόπηση των ουσιών.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να εξετάζονται τακτικά οι νέες και παλιές ουσίες που είχαν 
περιληφθεί στον θετικό κατάλογο από το 1991 (Παράρτημα I της οδηγίας 91/414) και να 
αποτιμάται η επικινδυνότητά τους.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
τροποποίησης ή απόσυρσης της έγκρισης 
της δραστικής ουσίας, σε περιπτώσεις που 

(14) Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
τροποποίησης ή απόσυρσης της έγκρισης 
της δραστικής ουσίας, σε περιπτώσεις που 
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δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια με βάση 
τα οποία χορηγήθηκε η έγκριση.

δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια με βάση 
τα οποία χορηγήθηκε η έγκριση ή όταν 
ενδέχεται να τίθεται εν κινδύνω η 
συμμόρφωση προς την οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων1 και τις 
θυγατρικές οδηγίες της.
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 
αριθ. 2455/2001/EΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 
1).

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ ορίζει πρότυπα ποιότητας για χημικές ουσίες στα υπόγεια ύδατα και 
ύδατα επιφανείας μεταξύ αυτών για φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εάν αυτά τα πρότυπα 
ποιότητας δεν πληρούνται, πρέπει να υπάρχει μηχανισμός άμεσης ανάδρασης με σκοπό να 
τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί η έγκριση της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τον μηχανισμό 
ανάδρασης που υπάρχει στην οδηγία 2000/60/ΕΚ στην έγκριση χημικών ουσιών (REACH).

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί 
να είναι αποδεκτές μόνον όταν 
λαμβάνονται εκτεταμένα μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου. Οι ουσίες αυτές 
πρέπει να προσδιορίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 
μπορούν να αντικατασταθούν από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες 
απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου.

(17) Ορισμένες ιδιαίτερα ανησυχητικές 
δραστικές ουσίες που επί του παρόντος 
έχουν εγκριθεί, πρέπει να προσδιορίζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 
μπορούν να αντικατασταθούν από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες 
απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου ή κανένα μέτρο ή 
από εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος, στο επίπεδο της γης, της καλής εφαρμογής των συνιστώμενων μέτρων άμβλυνσης 
του κινδύνου είναι αδύνατος. Επομένως αυτές οι ουσίες πρέπει να αποκλείονται από τον θετικό 
κατάλογο ή να καθίστανται υποψήφιες για υποκατάσταση που θα αντικατασταθούν από 
λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα ή μη χημικές μεθόδους προστασίας των καλλιεργειών. 
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Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

(17α) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να απαγορεύουν ή να εγκρίνουν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές φυσικές, 
γεωργικές ή κλιματικές συνθήκες τους, ή 
εάν η χρήση αυτών των προϊόντων 
ενδέχεται να έλθει σε σύγκρουση με τα 
σχέδια δράσης που εφαρμόζουν για τη 
μείωση των κινδύνων που συνδέονται με 
τη χρήση φυτοφαρμάκων και εξαρτώνται 
από αυτήν (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 
Φυτοφάρμακα).

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 δώσουν έγκριση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Εκτός από τις δραστικές ουσίες, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να 
περιέχουν προστατευτικά ή συνεργιστικά, 
για τα οποία πρέπει να προβλέπονται
παρόμοιοι κανόνες. Πρέπει να θεσπιστούν 
οι τεχνικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι
για την επανεξέταση τέτοιων ουσιών. Οι 
ουσίες που διατίθενται ήδη στην αγορά 
πρέπει να επανεξετάζονται μόνο μετά τη 
θέσπιση αυτών των διατάξεων.

(18) Εκτός από τις δραστικές ουσίες, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να 
περιέχουν προστατευτικά ή συνεργιστικά, 
για τα οποία πρέπει να προβλέπεται 
παρόμοια νομοθεσία. Πρέπει να 
θεσπιστούν οι διατάξεις που είναι 
απαραίτητες για την επανεξέταση τέτοιων 
ουσιών βάσει νομοθετικής πρότασης της 
Επιτροπής. Οι ουσίες που διατίθενται ήδη 
στην αγορά πρέπει να επανεξετάζονται 
μόνο μετά τη θέσπιση αυτών των 
διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς την αλλαγή που προτείνει ο εισηγητής στο άρθρο 26 για να εγκριθεί 
αυτή η επανεξέταση με συναπόφαση.
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Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η 
κατάρτιση ενός καταλόγου βοηθητικών τα 
οποία δεν πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να εγκριθεί θετικός 
κατάλογος βοηθητικών τα οποία μπορούν 
να περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. 

Αιτιολόγηση

Τα βοηθητικά και συνεργιστικά είναι δυνατόν να έχουν αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον. Πρέπει επομένως να αδειοδοτούνται και να περιλαμβάνονται σε θετικό 
κατάλογο. 

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 21

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

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη 
διαδικασία χορήγησης της έγκρισης πρέπει 
να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
προστασίας. Ειδικότερα, κατά τη 
χορήγηση των εγκρίσεων για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στο στόχο της 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
ευπαθών ομάδων, ή των ζώων ή 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
απαγορεύουν ή να μην χορηγούν άδεια για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία 
δεν ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή 
στις ειδικές συνθήκες της επικράτειάς 
τους. 
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση κινδύνου αποδεικνύει ότι ένα φυτοφάρμακο δεν έχει επιβλαβές αποτέλεσμα για 
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η αποτίμηση του δυνητικού οφέλους για την φυτική 
παραγωγή είναι χωριστό στάδιο της διαδικασίας.  
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αναγκάζονται να αποδέχονται φυτοφάρμακα που δεν 
παρουσιάζουν σαφές όφελος, που ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα ή έρχονται σε σύγκρουση με τις 
εθνικές πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας και τα εθνικά σχέδια δράσης για 
τα φυτοφάρμακα.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 24

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

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
περιττή αλληλεπικάλυψη των εργασιών, 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη 
βιομηχανία και για τα κράτη μέλη και να 
διευκολυνθεί η πιο εναρμονισμένη 
διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, οι εγκρίσεις που χορηγούνται 
από ένα κράτος μέλος πρέπει να 
κοινοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
επικυρώνουν, απορρίπτουν ή περιορίζουν 
την έγκριση που χορηγείται από άλλο 
κράτος μέλος βάσει των ειδικών 
γεωργικών αναγκάων τους ή να 
διατηρούν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τα Φυτοφάρμακα. 

Αιτιολόγηση

Η διάκριση σε ζώνες έγκρισης δεν είναι σκόπιμη καθώς οι συνθήκες 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 λογικού χρονικού διαστήματος, τα 
κράτη μέλη στα οποία κοινοποιούνται οι εγκρίσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
επικυρώνουν, να απορρίπτουν ή να περιορίζουν την έγκριση σύμφωνα με την ειδική εθνική τους 
κατάσταση.
Η προτεινόμενη ανά ζώνες έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλάζει ως εκ τούτου σε 
σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης παρόμοιο με εκείνο που περιλαμβάνεται στην οδηγία για τα 
βιοκτόνα.
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Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν 
έγκριση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με τους όρους 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, όταν είναι αναγκαία η 
χορήγηση της έγκρισης λόγω κινδύνου ή 
απειλής στην φυτική παραγωγή που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν 
άλλο τρόπο. Οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να 
επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
τούτο είναι αναγκαίο λόγω άμμεσου 
κινδύνου για ένα οικοσύστημα, ο οποίος 
δεν μπορεί να περιορισθεί με κανέναν 
άλλο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιούνται 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν 
συμμορφώνονται με τους όρους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
προσωρινές αυτές παρεκκλίσεις πρέπει να 
εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Μόνον εξαιρετικοί κίνδυνοι για ολόκληρα οικοσυστήματα μπορούν να δικαιολογήσουν την 
εφαρμογή ουσιών που δεν έχουν εγκριθεί. Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να εγκρίνονται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θέτουν στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών, της Αρχής και της 
Επιτροπής τα στοιχεία και την 
επιστημονική τεκμηρίωση που 
υποβάλλονται μαζί με τις αιτήσεις για τη 
χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(29) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θέτουν στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών, της Αρχής και της 
Επιτροπής τα στοιχεία και την 
επιστημονική τεκμηρίωση που 
υποβάλλονται μαζί με τις αιτήσεις για τη 
χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όλες οι 
μελέτες και τα δεδομένα σχετικά με 
τοξικολογική και οικοτοξικολογική 
αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων πρέπει να διατίθενται στο 
κοινό.

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα ειδικά και επιστημονικά στοιχεία που 
υποβάλλονται σε συνδυασμό με τις αιτήσεις για έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με 
την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή. 
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Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Οι μελέτες αποτελούν μια μεγάλη 
επένδυση. Η επένδυση αυτή πρέπει να 
προστατεύεται ώστε να τονωθεί η έρευνα. 
Για το λόγο αυτό, οι μελέτες που 
υποβάλλονται από έναν αιτούντα προς ένα 
κράτος μέλος πρέπει να προστατεύονται 
ώστε να μην χρησιμοποιούνται από άλλον 
αιτούντα. Ωστόσο, η προστασία αυτή 
πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη για 
να επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει 
επίσης να περιορίζεται σε μελέτες που 
είναι απολύτως αναγκαίες για 
ρυθμιστικούς σκοπούς, ώστε να 
αποφεύγονται οι αιτήσεις που παρατείνουν 
τεχνητά την περίοδο προστασίας μέσω της 
υποβολής νέων μελετών που δεν είναι 
αναγκαίες. 

(31) Οι μελέτες αποτελούν μια μεγάλη 
επένδυση. Η επένδυση αυτή πρέπει να 
προστατεύεται ώστε να τονωθεί η έρευνα. 
Για το λόγο αυτό οι μελέτες, εκτός από 
εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα και άλλες μελέτες που 
μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές σε 
ζώα, που υποβάλλονται από έναν αιτούντα 
προς ένα κράτος μέλος πρέπει να 
προστατεύονται ώστε να μην 
χρησιμοποιούνται από άλλον αιτούντα. 
Ωστόσο, η προστασία αυτή πρέπει να είναι 
χρονικά περιορισμένη για να επιτρέπεται ο 
ανταγωνισμός. Πρέπει επίσης να 
περιορίζεται σε μελέτες που είναι 
απολύτως αναγκαίες για ρυθμιστικούς 
σκοπούς, ώστε να αποφεύγονται οι 
αιτήσεις που παρατείνουν τεχνητά την 
περίοδο προστασίας μέσω της υποβολής 
νέων μελετών που δεν είναι αναγκαίες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η προστασία δεδομένων πρέπει να είναι περιορισμένη και για να 
αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 32

(32) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης δοκιμών 
και μελετών. Ειδικότερα, πρέπει να 
απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε 
σπονδυλωτά. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει 
να υπάρχει η υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης σε μελέτες σε σπονδυλωτά με 
λογικούς όρους. Προκειμένου να μπορούν 
οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες μελέτες 
έχουν διεξαχθεί από άλλους, τα κράτη 
μέλη πρέπει να τηρούν κατάλογο με
τέτοιες μελέτες, ακόμα και όταν δεν 
καλύπτονται από το προαναφερόμενο 
σύστημα υποχρεωτικής πρόσβασης. 

(32) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης δοκιμών 
και μελετών. Ειδικότερα, πρέπει να 
απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε 
σπονδυλωτά. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει 
να υπάρχει η υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης σε μελέτες σε σπονδυλωτά και 
άλλες μελέτες που μπορεί να αποτρέπουν 
τις δοκιμές σε ζώα. Προκειμένου να 
μπορούν οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες 
μελέτες έχουν διεξαχθεί από άλλους, τα 
κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν στην 
Αρχή όλες αυτές τις μελέτες, ακόμα και 
όταν δεν καλύπτονται από το 
προαναφερόμενο σύστημα υποχρεωτικής 
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πρόσβασης. Η Αρχή πρέπει να συστήσει 
μια κεντρική βάση δεδομένων για τις 
μελέτες αυτές.

Αιτιολόγηση
Επειδή και άλλες μελέτες εκτός από εκείνες για τα σπονδυλωτά μπορεί επίσης να αποτρέπουν 
τις δοκιμές σε ζώα πρέπει αυτές οι μελέτες να περιληφθούν στο σημείο αυτό. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η από κοινού χρήση των δεδομένων, πρέπει να συσταθεί μια 
κεντρική βάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες για τις δοκιμές και τις μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί προηγουμένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, την οποία θα 
διαχειρίζεται η EFSA. Οι αιτούντες θα πρέπει τότε να συμβουλεύονται μόνον μία βάση 
δεδομένων προτού διενεργήσουν οιεσδήποτε δοκιμές ή μελέτες.
Τούτο θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Η οδηγία 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων 
εφαρμόζεται στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
των καταναλωτών φυτών και φυτικών 
προϊόντων και του περιβάλλοντος, 
χρειάζονται επιπλέον ειδικοί κανόνες οι 
οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς 
όρους χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(34) οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
των καταναλωτών φυτών και φυτικών 
προϊόντων και του περιβάλλοντος, 
χρειάζεται να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία 
βάσει νομοθετικής πρότασης της 
Επιτροπής η οποία να λαμβάνει υπόψη 
της τους ειδικούς όρους χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς την αλλαγή που προτείνει ο εισηγητής στο άρθρο 62, παράγραφος 1 
προκειμένου οι απαιτήσεις επισήμανσης να εγκρίνονται με συναπόφαση.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 36
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(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
την τήρηση αρχείων και για την 
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και 
του περιβάλλοντος μέσω της 
ιχνηλασιμότητας τυχόν έκθεσης, να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης 
της ποιότητας των υδάτων.

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
την τήρηση αρχείων ανά επιφάνεια 
αγροτικής γης και ανά καλλιέργεια και για 
την προσπελάσιμη από το κοινό 
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και 
του περιβάλλοντος μέσω της 
ιχνηλασιμότητας τυχόν έκθεσης, να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης 
της ποιότητας των υδάτων. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιούνται για 
«διαβατήριο φυτοφαρμάκων» ώστε να 
εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των 
εφαρμογών φυτοφαρμάκων στην τροφική 
αλυσίδα. 

Αιτιολόγηση

Tούτο θα αυξήσει τη διαφάνεια. Το να διατίθενται τα δεδομένα υπό μορφή διαβατηρίου 
φυτοφαρμάκων το οποίο περιέχει πρωτοβουλίες για όλα τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιήθηκαν σε δεδομένο προϊόν, θα δημιουργήσει επιπρόσθετο κίνητρο για τη μείωση 
της χρήσης φυτοφαρμάκων. Αυτό το διαβατήριο ζητείται από αρκετούς μεγάλους λιανοπώλες 
για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των καταναλωτών.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 38

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

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

πρότασης της Επιτροπής για την 
αποθήκευση και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς την αλλαγή που προτείνει ο εισηγητής στο άρθρο 65 προκειμένου οι 
διατάξεις αυτές να εγκρίνονται με συναπόφαση.

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

(46 α) Ειδικότερα η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει δραστικές 
ουσίες, να ανανεώνει ή επανεξετάζει την 
έγκρισή τους, να εγκρίνει βοηθητικά, να 
υιοθετεί εναρμονισμένες μεθόδους με 
σκοπό τον καθορισμό της φύσης και της 
ποσότητας των δραστικών ουσιών, των 
προστατευτικών και συνεργιστικών, και 
κατά περίπτωση, των σχετικών 
προσμείξεων και βοηθητικών, να θεσπίζει 
κανόνες για την επίλυση διαφωνιών 
μεταξύ κρατών μελών σε σχέση με την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας, να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
διοργάνωση ελέγχων συμμόρφωσης κατά 
την ανανέωση της έγκρισης, να εγκρίνει 
λεπτομερείς κανόνες με σκοπό την 
πρόβλεψη παρεκκλίσεων από την 
αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για λόγους έρευνας και 
ανάπτυξης, την εκτέλεση μέτρων που θα 
εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
της τήρησης αρχείων για την παραγωγή, 
αποθήκευση και χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
τεχνικών ή άλλων καθοδηγητικών 
εγγράφων για την εκτέλεση του παρόντος 
κανονισμού και του καταλόγου 
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
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ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού ή τη συμπλήρωσή του με την 
προσθήκη νέων μη ουσιαστικών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 24
Άρθρο 1

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

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

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

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

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



PE 388.326v01-00 20/91 PR\662101EL.doc

EL

Αιτιολόγηση
Ο σκοπός, οι στόχοι και οι βασικές αρχές του κανονισμού πρέπει να διατυπώνονται στο άρθρο 

1, όχι μόνον στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού.

Τροπολογία 25
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, που έχουν 
γενική ή ειδική δράση προστασίας από 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε φυτά, μέρη 
φυτών ή φυτικά προϊόντα, καλούμενες στο 
εξής «δραστικές ουσίες».

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, που έχουν 
γενική ή ειδική δράση προστασίας από 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε φυτά, μέρη 
φυτών ή φυτικά προϊόντα, καλούμενες στο 
εξής «δραστικές ουσίες». Παύει ωστόσο 
να εφαρμόζεται στους μικροοργανισμούς, 
τους ιούς, τις φερομόνες και τα βιολογικά 
προϊόντα μόλις εγκριθεί επιμέρους 
κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα 
ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται 
να μειώσουν τα επιβλαβή αποτελέσματα των συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
δεν προσφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις για αξιολόγηση κινδύνων και του δυνητικού 
αντικτύπου των βιολογικών ουσιών ελέγχου. Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ιδιότητες αυτών 
των προϊόντων πρέπει να προβλεφθεί κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα ελέγχου.

Τροπολογία 26
Άρθρο 3, σημείο 2 α (νέο)

(2α) "δραστικές ουσίες"
Ουσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
μεταβολιτών τους που είναι παρόντες στο 
στάδιο της χρήσης, των 
μικροοργανισμών και των ιών που έχουν 
γενική ή ειδική δράση κατά οργανισμών-
στόχων ή σε φυτά, μέρη φυτών ή φυτικά 
προϊόντα· 

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός χρειάζεται για να διασφαλισθεί ότι κατά την αξιολόγηση μιας δραστικής 
ουσίας, θα περιλαμβάνονται όλοι οι μεταβολίτες που είναι παρόντες σε δεδομένο προϊόν. Αυτός 
ο ορισμός είναι παρόμοιος με τον ορισμό που παρέχεται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ.
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Τροπολογία 27
Άρθρο 3, σημείο 4

Κάθε ουσία που έχει την εγγενή ικανότητα 
να προκαλεί δυσμενή επίδραση στους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον και 
είναι παρούσα ή παράγεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επαρκή 
συγκέντρωση ώστε να παρουσιάζει 
κινδύνους δυσμενούς επίδρασης.

Κάθε ουσία που έχει την εγγενή ικανότητα 
να προκαλεί δυσμενή επίδραση στους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον.

Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ουσίες που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ και είναι παρούσες σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε 
συγκέντρωση που δικαιολογεί το 
χαρακτηρισμό «επικίνδυνο» κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ουσίες που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ και είναι παρούσες σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε 
συγκέντρωση που δικαιολογεί το 
χαρακτηρισμό «επικίνδυνο» κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ και ουσίες με εν δυνάμει 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και 
αναπτυξιακής νευροτοξικότητας ή 
ανοσοτοξικότητας.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "ανησυχητικής ουσίας" πρέπει να βασίζεται στις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας 
αυτής και όχι σε ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου.
Ο περιορισμός των ανησυχητικών ουσιών σε ουσίες που είναι ήδη ταξινομημένες ως 
επικίνδυνες είναι απαράδεκτος και θα περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων για υποκατάσταση 
ουσιών. Η οδηγία 1999/45/ΕΚ δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και 
αναπτυξιακής νευροτοξικότητας ή ανοσοτοξικότητας των φυτοφαρμάκων. 

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, σημείο 9

Η κατοχή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
με σκοπό την πώληση εντός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε αυτή 
γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η 
πώληση, η διανομή και οι άλλες μορφές 
μεταβίβασης. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, η θέση σε ελεύθερη 

Η κατοχή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
με σκοπό την πώληση εντός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε αυτή 
γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η 
πώληση, η διανομή και οι άλλες μορφές 
μεταβίβασης. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, η θέση σε ελεύθερη 



PE 388.326v01-00 22/91 PR\662101EL.doc

EL

κυκλοφορία φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στο έδαφος της Κοινότητας 
θεωρείται ως διάθεση στην αγορά.

κυκλοφορία φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος στο έδαφος της Κοινότητας 
καθώς και οι εισαγωγές θεωρείται ως 
διάθεση στην αγορά. 

Αιτιολόγηση

Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλα τα κριτήρια που τίθενται στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 29
Άρθρο 3, σημείο 13 α (νέο)

(13α) "υγεία" 
Η κατάσταση πλήρους σωματικής, 
διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας και 
όχι μόνον η έλλειψη ασθένειας ή 
αναπηρίας·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της υγείας που δίδεται από την ΠΟΥ πρέπει να περιληφθεί καθώς έχει σχέση με τον 
στόχο και άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3, σημείο 13 β (νέο)

(13β) "ευπαθείς ομάδες"
Άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την αξιολόγηση των οξέων 
και χρονίων επιπτώσεων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
υγεία. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται 
οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, τα 
κυήματα και έμβρυα, τα βρέφη και τα 
παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πάσχοντες και 
εκείνοι υπό φαρμακευτική αγωγή, οι 
εργαζόμενοι και οι κάτοικοι περιοχών οι 
οποίοι υποβάλλονται σε υψηλή έκθεση σε 
φυτοφάρμακα επί μακρό διάστημα.

Αιτιολόγηση

Οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής στη διαδικασία χορήγησης 
έγκρισης και πρέπει επομένως να ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 31
Άρθρο 3, σημείο 14

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα οικονομικά επίπεδα και
μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για την υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει 
έμφαση στην ανάπτυξη υγιών 
καλλιεργειών με την ελάχιστη δυνατή 
διατάραξη των γεωργικών 
οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τους 
φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης 
των παρασίτων.

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα από οικονομική και 
οικολογική άποψη επίπεδα και μειώνουν ή 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει 
έμφαση στην ανάπτυξη υγιών 
καλλιεργειών με την ελάχιστη δυνατή 
διατάραξη των γεωργικών 
οικοσυστημάτων με το να δίνει 
προτεραιότητα σε προληπτικά μέτρα 
αύξησης των καλλιεργειών, στη χρήση 
προσαρμοσμένων ποικιλιών και μη 
χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης καλλιεργειών.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
μόνον πτυχές φυτοπροστασίας αλλά και πτυχές διαχείρισης που συνδέονται με την επιλογή 
προσαρμοσμένων ποικιλιών, την αμειψισπορά και τη στρατηγική θρεπτικών ουσιών, που 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 32
Άρθρο 3, σημείο 17

(17) "Ζώνη" διαγράφεται
Ομάδα κρατών μελών, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, για την οποία εικάζεται ότι 
οι γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κλιματολογικών) είναι σχετικά παρόμοιες.
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Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός είναι παραπλανητικός διότι αναφέρεταιστις ζώνες στο Παράρτημα Ι 
οι οποίες δεν έχουν σχετικά παρόμοιες γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Το προτεινόμενο σύστημα διαχωρισμού σε ζώνες υπονομεύει την χορήγηση έγκρισης 
σε εθνικό επίπεδο και δεν συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας και επικουρικότητας διότι 
υπερβαίνει την απαιτούμενη δράση για επίσπευση της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι 
αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την τροποποίηση του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης 
χωρίς την εφαρμογή του συστήματος έγκρισης κατά ζώνες. 
Επιπλέον οι συνθήκες διαχείρισης των υδάτων είναι δυνατόν να διαφέρουν εντός των τριών 
προτεινόμενων ζωνών.

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, σημείο 18

(18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας» (18) " Ορθή πρακτική για τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων"

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

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

Αιτιολόγηση

Η άριστη αποτελεσματικότητα είναι όρος που δείχνει κάποια προκατάληψη. Είναι επομένως 
καλύτερα να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται μόνον η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα. Η ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας είναι πολύ ευρύτερη από τον ισχύοντα ορισμό που περιλαμβάνει 
απλώς σκέψεις όσον αφορά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (βλέπε ορισμό της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών). Είναι επομένως απαραίτητο να διευκρινισθεί ο ορισμός 
ως αναφερόμενος μόνον στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, σημείο 21

Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης καλύπτεται 
από την προστασία των δεδομένων 
σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της 

Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης, εκτός από 
εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα και άλλες δοκιμές ή 
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έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει τη 
χρήση της προς όφελος άλλου προσώπου. 

μελέτες που μπορεί να αποτρέπουν τις 
δοκιμές σε ζώα, καλύπτεται από την 
προστασία των δεδομένων σύμφωνα με 
την οποία ο ιδιοκτήτης της έχει το 
δικαίωμα να παρεμποδίσει τη χρήση της 
προς όφελος άλλου προσώπου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί εν προκειμένω ότι ο κάτοχος δοκιμής ή μελέτης δεν δύναται να 
αποτρέψει τη χρήση της από άλλο άτομο όταν χάρη σε αυτήν αποφεύγεται δοκιμή σε ζώα.

Τροπολογία 35
Άρθρο 4, παράγραφος 1

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

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ όταν 
αποδεικνύεται βάσει σύγχρονων 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων,
ότι, με βάση τα κριτήρια για την έγκριση 
που ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Αυτές 
οι συνθήκες χρησιμοποιούνται ως 
κριτήρια διαχωρισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι θα χρησιμοποιούνται κριτήρια διαχωρισμού για τον αποκλεισμό 
δραστικών ουσιών και ότι τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου είναι ανεπαρκή για να 
προστατεύσουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από τους εγγενείς κινδύνους 
ορισμένων ουσιών. Τούτο θα ευθυγραμμίσει τον κανονισμό με πιο προχωρημένες και σταδιακές 
αντιλήψεις πολιτικής και μέσα αξιολόγησης για χημικές ουσίες όπως η σύμβαση σχετικά με τους 
έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΟΡ) που εξαλείφει ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που είναι 
αδύνατον να τεθούν υπό έλεγχο μετά την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Τροπολογία 36
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο

2. Τα υπολείμματα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας, πληρούν τις 

2. Τα υπολείμματα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων πληρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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ακόλουθες απαιτήσεις: 

Αιτιολόγηση

Τα φυτοφάρμακα δεν χρησιμοποιούνται εν γένει σωστά και επομένως είναι λάθος να 
υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούνται μόνον σύμφωνα με την "ορθή πρακτική φυτοπροστασίας". 
Αντ' αυτού η διατύπωση "ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης" πρέπει να περιληφθεί στην παράγραφο 
3 του παρόντος άρθρου. Tούτο συμβαδίζει επίσης με τις ισχύουσες διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί δοκιμών στην οδηγία 91/414, όπου πρέπει 
να δοθεί προσοχή στις "συνθήκες πρακτικής εφαρμογής" και στις "ρεαλιστικές συνθήκες 
χρήσης".

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

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

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, ιδιαίτερα των
ευπαθών ομάδων, όπως οι έγκυες και οι 
θηλάζουσες γυναίκες, τα κυήματα και τα 
έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, ή στην 
υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
συνέπειες, ή στα υπόγεια ύδατα·

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία του ανθρώπου, ιδιαιτέρως σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα έμβρυα, τα παιδιά και 
το περιβάλλον πράγμα που συνάδει με την αντίδραση του Κοινοβουλίου (ψήφισμα 
P5_TA(2002)0276) και του Συμβουλίου στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
με την αναθεώρηση της οδηγίας 91/414.

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

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

γ) για τα υπολείμματα όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών, υπάρχουν 
τυποποιημένες μέθοδοι γενικής χρήσης σε 
όλα τα κράτη μέλη για τη μέτρησή τους, οι 
οποίες είναι αρκετά ευαίσθητες σε σχέση 
με τα επίπεδα 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. 
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εισάγει δύο διαστάσεις στο παρόν άρθρο. Πρώτον για όλα τα εγκεκριμένα 
φυτοφάρμακα διατίθενται μέθοδοι για τον υπολογισμό των υπολειμμάτων. Tούτο δεν ισχύει επί 
του παρόντος δεδομένου ότι ο συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός μπορεί να υπολογίζει μόνο 
περιορισμένο αριθμό υπολειμμάτων ουσιών. Δεύτερον οι μέθοδοι αξιολόγησης των συνεπειών 
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 
με μεθόδους γενικής χρήσης.

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εισαγωγικό εδάφιο

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

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

Αιτιολόγηση
Τα φυτοφάρμακα δεν χρησιμοποιούνται εν γένει σωστά και επομένως είναι λάθος να 
υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούνται μόνον σύμφωνα με τις "συνήθεις συνθήκες χρήσης". Αντ' 
αυτού η διατύπωση "ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης" πρέπει να περιληφθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί δοκιμών στην 
οδηγία 91/414, όπου πρέπει να δοθεί προσοχή στις "συνθήκες πρακτικής εφαρμογής" και στις 
"ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης".

Τροπολογία 40
Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο (β)

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

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων,
ειδικότερα στην υγεία των ευπαθών 
ομάδων όπως οι έγκυες και οι 
θηλάζουσες γυναίκες, τα κυήματα και τα 
έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, ή στην 
υγεία των ζώων, άμεσα ή μέσω του 
πόσιμου νερού, των τροφίμων, των 
ζωοτροφών ή του αέρα, 
περιλαμβανομένων των χώρων μακριά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος 
μετά από μεταφορά σε μεγάλες 
αποστάσεις στο περιβάλλον ή συνέπειες 
στο χώρο εργασίας ή άλλες έμμεσες 
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επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
σωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις· 
ή στα υπόγεια ύδατα·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου, ιδιαιτέρως στους κατοίκους της περιοχής και τους παρευρισκομένους  
να εκτίθενται παγίως σε φυτοφάρμακα καθώς και σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα έμβρυα και 
τα παιδιά που είναι πιο ευαίσθητα στην έκθεση σε φυτοφάρμακα και το περιβάλλον. Τούτο 
συνάδει με την αντίδραση του Κοινοβουλίου (ψήφισμα P5_TA(2002)0276) και του Συμβουλίου 
στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 91/414.
Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία 41
Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο ε) 

ε) δεν έχει απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
ακόλουθα:

ε) δεν έχει απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
ακόλουθα:

i) την πορεία της και τη διάχυση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, ειδικότερα τη μόλυνση των 
επιφανειακών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων των 
εκβολών ποταμών και των παράκτιων 
υδάτων, του πόσιμου νερού, των υπόγειων 
υδάτων, του αέρα και του εδάφους·

i) την πορεία της και τη διάχυση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
περιβάλλον, ειδικότερα τη μόλυνση των 
επιφανειακών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων των 
εκβολών ποταμών και των παράκτιων 
υδάτων, του πόσιμου νερού, των υπόγειων 
υδάτων, του αέρα και του εδάφους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους μακρυά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος 
μετά από μεταφορά σε μεγάλες 
αποστάσεις στο περιβάλλον·

ii) την επίδρασή της σε μη στοχευόμενα 
είδη·

ii) την επίδρασή της σε μη στοχευόμενα 
είδη·

iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα. iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα 
και στο οικοσύστημα.

Αιτιολόγηση
Πολλά φυτοφάρμακα έχουν έμμεσες επιπτώσεις στο οικοσύστημα δηλ. μέσω των επιπτώσεων 
στην τροφική αλυσίδα (μείωση του πληθυσμού των πτηνών λόγω της μαζικής μείωσης των 
εντόμων με τα οποία τρέφονται τα πτηνά). Αυτές οι επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στο μέτρο του δυνατού.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετά από μεταφορά των 
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φυτοφαρμακευτικών προϊόντων σε μεγάλες αποστάσεις στο περιβάλλον, π.χ. στην περιοχή της 
Αρκτικής.

Τροπολογία 42
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για μία ή 
περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις 
ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που περιέχει την εν λόγω 
δραστική ουσία. 

4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για 
ολόκληρο το φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων 
τουλάχιστον τριών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία.

Αιτιολόγηση

Όλες οι συνήθεις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση μιας ουσίας.

Τροπολογία 43
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Αποφυγή των δοκιμών σε ζώα

Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα, 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απαίτηση στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη αποδίδουν μεγάλη σημασία στις απαιτήσεις περί 
καλής διαβίωσης των ζώων όταν θεσπίζουν και εφαρμόζουν την πολιτική τους, και για να 
εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές σε ζώα παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο, πρέπει να περιληφθεί 
ότι οι δοκιμές στα ζώα διενεργούνται μόνον σε έσχατη ανάγκη. Τούτο είναι επίσης σύμφωνο με 
τις απαιτήσεις βάσει του REACH.
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Τροπολογία 44
Άρθρο 6, σημείο (i) α (νέο)

(ια) περιορισμοί ή απαγορεύσεις για 
χρήσεις που δεν είναι συμβατές με 
συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών ή ακόμη είναι 
επιζήμιες για τα συστήματα αυτά όπως 
χημική επεξεργασία του εδάφους·

Αιτιολόγηση

Ειδικές χρήσεις που είναι ασύμβατες με ορθές πρακτικές όπως IPM, πρέπει να περιορίζονται.

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Η Αρχή είναι υπεύθυνη για το συντονισμό 
της διαδικασίας έγκρισης.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
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 για τις αιτήσεις που 
λαμβάνει.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει μια 
δραστική ουσία για την οποία η Αρχή 
έλαβε αίτηση έγκρισης με σκοπό να 
καταστεί η αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 9 και 11 (στο εξής 
"κράτος μέλος εισηγητής").
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον να ορισθούν κράτος μέλος 
εισηγητής και δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν ποιο πρέπει να είναι η 
αρμόδια αρχή, το κράτος μέλος 
εισηγητής ορίζεται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία που εμφαίνεται 
στο άρθρο 76, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία δεν πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέγει κράτος μέλος εισηγητή. Οι αιτήσεις 
πρέπει να στέλνονται στην Αρχή και τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ποιο από αυτά θα 
ορισθεί κράτος μέλος εισηγητής. Οι διαφωνίες επιλύονται με επιτροπολογία.

Τροπολογία 46
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο 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 όλο το φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων σε ευρέως 
καλλιεργούμενη καλλιέργεια τουλάχιστον 
τριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που περιέχουν τη δραστική ουσία 
περιλαμβανομένων των προϊόντων για 
προστατευτική επένδυση των σπόρων εάν 
προβλέπεται αυτή η χρήση 
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· 

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την προστατευτική επένδυση των σπόρων (π.χ. fipronil και 
imidaclopride) αποδείχθηκε ότι έχουν ιδιότητες οξείας τοξικότητας για τις μέλισσες, οι οποίες 
δεν είχαν προβλεφθεί στην αξιολόγηση κινδύνου. Είναι επομένως απαραίτητο να εισαχθεί αυτή 
η διάταξη στον κανονισμό.

Τροπολογία 47
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (β)
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β) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για 
στοιχεία σχετικά με τη δραστική ουσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 
στοιχείο β), τις περιλήψεις και τα 
αποτελέσματα των δοκιμών και των 
μελετών, το όνομα του ιδιοκτήτη τους και 
του προσώπου ή του ινστιτούτου που 
διεξήγαγε τις δοκιμές και τις μελέτες· 

β) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για 
στοιχεία σχετικά με τη δραστική ουσία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, τις 
περιλήψεις και τα αποτελέσματα των 
δοκιμών και των μελετών, το όνομα του 
ιδιοκτήτη τους και του προσώπου ή του 
ινστιτούτου που διεξήγαγε τις δοκιμές και 
τις μελέτες·

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με απαιτήσεις δεδομένων είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας έγκρισης 
που πρέπει ρυθμίζονται με νομοθετική διαδικασία όχι με απόφαση επιτροπολογίας.

Τροπολογία 48
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για 
δεδομένα σχετικά με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 
στοιχείο β), τις περιλήψεις και τα 
αποτελέσματα των δοκιμών και των 
μελετών, το όνομα του ιδιοκτήτη τους και 
του προσώπου ή του ινστιτούτου που 
διεξήγαγε τις δοκιμές και τις μελέτες 
σχετικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 για ένα ή 
περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που είναι αντιπροσωπευτικά των χρήσεων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ελλιπή 
δεδομένα στο φάκελο, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα οποία προκύπτουν 
από το περιορισμένο εύρος των 
προτεινόμενων αντιπροσωπευτικών 
χρήσεων της δραστικής ουσίας, μπορούν 
να οδηγήσουν σε περιορισμούς στην 
έγκριση·

γ) για κάθε σημείο των απαιτήσεων για 
δεδομένα σχετικά με το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, τις 
περιλήψεις και τα αποτελέσματα των 
δοκιμών και των μελετών, το όνομα του 
ιδιοκτήτη τους και του προσώπου ή του 
ινστιτούτου που διεξήγαγε τις δοκιμές και 
τις μελέτες σχετικά με την αξιολόγηση των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
για ένα ή περισσότερα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που είναι αντιπροσωπευτικά των 
χρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α), 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οιαδήποτε ελλιπή δεδομένα στο φάκελο, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα 
οποία προκύπτουν από το περιορισμένο 
εύρος των προτεινόμενων 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων της 
δραστικής ουσίας, οδηγούν στη μη 
έγκριση της δραστικής ουσίας·

Αιτιολόγηση
Οι φάκελοι με ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες πρέπει να απορρίπτονται.
Οι διατάξεις σχετικά με απαιτήσεις δεδομένων είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας έγκρισης 
που πρέπει ρυθμίζονται με νομοθετική διαδικασία όχι με απόφαση επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 49
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (γα) (νέο)

γα) για κάθε δοκιμή ή μελέτη σε 
σπονδυλωτά, αιτιολόγηση των μέτρων 
που λαμβάνονται προκειμένου να 
αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα και η 
επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα·

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί το ότι οι δοκιμές σε ζώα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο, πρέπει να ζητείται από τις αιτήσεις να παρέχουν 
αιτιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα εν 
γένει.

Τροπολογία 50
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 
σε κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
251 της Συνθήκης, και περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις για τις δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ με τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις, περιλαμβανομένων 
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
δοκιμών σε ζώα, ιδιαιτέρως για τη χρήση 
μεθόδων που δεν χρησιμοποιούν δοκιμές 
σε ζώα και για ευφυείς στρατηγικές 
δοκιμών. Παρόμοιες απαιτήσεις 
καθορίζονται για τα προστατευτικά και τα 
συνεργιστικά σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με απαιτήσεις δεδομένων είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας έγκρισης 
που πρέπει ρυθμίζονται με νομοθετική διαδικασία όχι με απόφαση επιτροπολογίας. Οι 
απαιτήσεις περί δοκιμών σε ζώα πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο.

Τροπολογία 51
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Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Όλα τα επιστημονικά λεπτομερή 
στοιχεία από δημοσιευμένη βιβλιογραφία 
για τη δραστική ουσία και τους 
μεταβολίτες της όσον αφορά παρενέργειες 
για την υγεία και το περιβάλλον 
προστίθενται από τον αιτούντα στον 
φάκελο. 

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει να υποχρεούται να συγκεντρώνει και να συνοψίζει όλη τη διαθέσιμη 
επιστημονική βιβλιογραφία για δεδομένη ουσία. 

Τροπολογία 52
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Η Αρχή καταλήγει σε συμπεράσματα 
σχετικά με το αν η δραστική ουσία μπορεί 
να αναμένεται ότι πληροί τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4 μέσα σε ενενήντα ημέρες 
από το τέλος της περιόδου που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, με τη δέουσα 
αιτιολόγηση, περιλαμβανομένης μνείας 
οιωνδήποτε δημοσίων παρατηρήσεων, 
και κοινοποιεί τα συμπεράσματα στον 
αιτούντα, στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή. Το συμπέρασμα δημοσιεύεται 
από την Αρχή εντός μιας εβδομάδας από 
της εγκρίσεώς του.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της διαδικασίας πρέπει να αυξηθεί. 

Τροπολογία 53
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Ο αιτών και οιοσδήποτε άλλος έχει 
υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις δυνάμει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 1 έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις 



PR\662101EL.doc 35/91 PE 388.326v01-00

EL

σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης. 

Η έκθεση ανασκόπησης διατίθεται στο 
κοινό και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της διαδικασίας πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 54
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εισαγωγή και στοιχείο α)

2. Με βάση την έκθεση ανασκόπησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, άλλους 
θεμιτούς παράγοντες που σχετίζονται με το 
υπό εξέταση θέμα και την αρχή της 
προφύλαξης όταν εφαρμόζονται οι όροι 
του κανονισμού 178/2002 άρθρο 7 
παράγραφος 1, εκδίδεται κανονισμός 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 76 παράγραφος 3, εφόσον:

2. Με βάση την έκθεση ανασκόπησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, άλλους 
θεμιτούς παράγοντες που σχετίζονται με το 
υπό εξέταση θέμα και την αρχή της 
προφύλαξης όταν εφαρμόζονται οι όροι 
του κανονισμού 178/2002 άρθρο 7 
παράγραφος 1, εκδίδεται κανονισμός με τη 
δέουσα αιτιολόγηση σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 3α, 
εφόσον:

α) εγκρίνεται η δραστική ουσία, με τους 
όρους και τους περιορισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, κατά 
περίπτωση·

α) εγκρίνεται η δραστική ουσία, με τους 
όρους και τους περιορισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, κατά 
περίπτωση· και περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IIα·

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας. Η διαφάνεια της διαδικασίας πρέπει να αυξηθεί. Επομένως η 
συμπερίληψη των εγκεκριμένων ουσιών σε Παράρτημα του κανονισμού πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 55
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή τηρεί κατάλογο των 
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

3. Η Επιτροπή τηρεί επικαιροποιημένο 
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 
ουσιών στο Παράρτημα IIα και 
δημοσιεύει αυτόν τον κατάλογο στο 
Διαδίκτυο.
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της διαδικασίας πρέπει να αυξηθεί. Επομένως η συμπερίληψη των εγκεκριμένων 
ουσιών σε Παράρτημα του κανονισμού πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 56
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Η ανανέωση ισχύει για απεριόριστο 
χρονικό διάστημα. 

2. 2. Η έγκριση μπορεί να ανανεωθεί άπαξ 
ή κατ' επανάληψη για χρονική περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Αιτιολόγηση

Στο προτεινόμενο κείμενο η ανανέωση της έγκρισης από το κράτος μέλος ακολουθεί την 
ανανέωση της δραστικής ουσίας (άρθρο 43, παράγραφος 6). Τούτο συνεπάγεται ότι και η 
έγκριση κατ' αρχήν μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα μετά την πρώτη ανανέωση. Τούτο είναι 
αντίθετο προς την αρχή της προφύλαξης και προς 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 και προς την αρχή ότι πρέπει 
να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας (αιτιολογική σκέψη 21).

Τροπολογία 57
Άρθρο 17, παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο

Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Η διάρκεια της εν λόγω περιόδου δεν είναι 
μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται και 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία με συγκρίσιμες διαδικασίες παράτασης για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στα κράτη μέλη (ειδικά στην Ολλανδία) έδειξε ότι αυτές οι παρατάσεις μπορούν σύντομα να 
γίνουν τακτική πρακτική και μπορούν να διαρκέσουν πολύ μεγάλο διάστημα. Επομένως πρέπει 
να καταστεί σαφές ότι αυτή η παράταση είναι εξαίρεση και πρέπει να δίδεται για όσο το 
δυνατόν πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 58
Άρθρο 18, στοιχείο β)

β) τα αναγκαία δεδομένα που πρέπει να 
προσκομιστούν·

β) τα αναγκαία δεδομένα που πρέπει να 
προσκομιστούν περιλαμβανομένων των 
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
δοκιμών σε ζώα, ιδίως της χρήσης 
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μεθόδων που δεν χρησιμοποιούν δοκιμές 
σε ζώα και ευφυών στρατηγικών 
δοκιμών·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές σε ζώα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο, πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα μέτρα προς 
διευκόλυνση του στόχου αυτού.

Τροπολογία 59
Άρθρο 19

Εκδίδεται κανονισμός, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 3, ο οποίος θεσπίζει τις 
αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή της 
διαδικασίας ανανέωσης και επανεξέτασης, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της υλοποίησης ενός προγράμματος 
εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.

Εκδίδεται κανονισμός, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 3α, 
ο οποίος θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις 
για την εφαρμογή της διαδικασίας 
ανανέωσης και επανεξέτασης, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της υλοποίησης ενός προγράμματος 
εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 60
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 3α, 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 
την εξάντληση των αποθεμάτων του εν 

2. Όταν οι λόγοι της μη ανανέωσης δεν 
αφορούν την προστασία της υγείας και 
του περιβάλλοντος, ο κανονισμός που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει 
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λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η 
οποία ορίζεται έτσι ώστε να μην 
συμπίπτει με τη συνήθη περίοδο χρήσης 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

περίοδο για την εξάντληση των 
αποθεμάτων του εν λόγω 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία 
δεν είναι μακρότερη από μία εποχή.

Αιτιολόγηση

Μόνον μία εποχή πρέπει να χορηγείται για την εξάντληση των αποθεμάτων φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος.  

Τροπολογία 61
Άρθρο 21, παράγραφος 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 από κράτος 
μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ότι υπάρχουν 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η ουσία 
δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του άρθρου 
4, ή ότι δεν έχουν προσκομιστεί οι 
απαιτούμενες συμπληρωματικές 
πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 στοιχείο στ), ενημερώνει τα κράτη μέλη, 
την Αρχή και τον παραγωγό της δραστικής 
ουσίας και ορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας ο παραγωγός πρέπει να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του.

Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ότι υπάρχουν 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η ουσία 
δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του άρθρου 
4, ή ότι δεν έχουν προσκομιστεί οι 
απαιτούμενες συμπληρωματικές 
πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 στοιχείο στ), ενημερώνει τα κράτη μέλη, 
την Αρχή και τον παραγωγό της δραστικής 
ουσίας και ορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας ο παραγωγός πρέπει να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την έγκριση 
δραστικής ουσίας οσάκις υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 στοιχεία α) (iv) και β) (i) 
και το άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ μπορεί να 
διακυβευθεί.
Η έγκριση επανεξετάζεται για τις δέκα 
δραστικές ουσίες για τις οποίες 
διαπιστώνεται ότι υπερβαίνουν το 
μέγιστο επίπεδο υπολειμμάτων (MRL) 
στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης 
για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων τις 
οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή. Όταν η 
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ίδια ουσία βρίσκεται κατ' επανάληψη 
στον κατάλογο αυτό, η έγκριση 
αποσύρεται. 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί επανεξέταση για δεδομένη ουσία ανά πάσα στιγμή, πρέπει 
όμως να καταστεί σαφές ότι και άλλα όργανα ή ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να κινήσουν 
διαδικασία επανεξέτασης.
Έχει σημασία ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
είναι πιθανόν να επανεξετασθεί η έγκριση της ουσίας. Πέραν τούτου αυτός ο μηχανισμός 
άμεσης ανάδρασης μεταξύ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του παρόντος κανονισμού θα προσφέρει 
επίσης επιπρόσθετο κίνητρο στους παραγωγούς για να εξετάσουν σοβαρά τις ευθύνες τους από 
την άποψη της διαχείρισης του προϊόντος.

Τροπολογία 62
Άρθρο 21, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
καταλήξει ότι δεν πληρούνται πλέον τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή 
ότι δεν έχουν προσκομιστεί οι 
απαιτούμενες συμπληρωματικές 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 6 στοιχείο 
στ), εκδίδεται κανονισμός για την 
ανάκληση ή τροποποίηση της έγκρισης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 76 παράγραφος 3.

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
καταλήξει ότι δεν πληρούνται πλέον τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή 
ότι δεν έχουν προσκομιστεί οι 
απαιτούμενες συμπληρωματικές 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 6 στοιχείο 
στ), εκδίδεται κανονισμός για την 
ανάκληση ή τροποποίηση της έγκρισης 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 3α.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.  

Τροπολογία 63
Άρθρο 21, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Όταν η Επιτροπή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι οι στόχοι μείωσης της 
ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας 
που τέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 στοιχεία α) (iv) και β) (i) 
και το άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν είναι δυνατόν να 
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υλοποιηθούν, εγκρίνεται κανονισμός για 
απόσυρση ή τροποποίηση της έγκρισης 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που εμφαίνεται στο άρθρο 76, 
παράγραφος 3α.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για μια 
ουσία είναι δυνατόν να επανεξετασθεί η έγκριση της ουσίας. Η διαδικασία πρέπει να συμβαδίζει με 
τις διατάξεις της νέας απόφασης για την επιτροπολογία.

Τροπολογία 64
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

1. Οι βασικές ουσίες εγκρίνονται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 6. Κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 5, η έγκριση 
ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 
Για τους σκοπούς των εν λόγω 
παραγράφων, βασική ουσία νοείται η 
δραστική ουσία η οποία:

1. Οι βασικές ουσίες εγκρίνονται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2 έως 6.  Για τους 
σκοπούς των εν λόγω παραγράφων, βασική 
ουσία νοείται η δραστική ουσία η οποία:

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό δεν προβλέπονται απεριόριστες εγκρίσεις για βασικές ουσίες. Όπως στην 
περίπτωση των δραστικών ουσιών πρέπει να υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση με γνώμονα τα 
τελευταία επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα.

Τροπολογία 65
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, μια 
βασική ουσία εγκρίνεται όταν οι συναφείς 
αξιολογήσεις που διενεργούνται βάσει 
άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων 
και αφορούν τη ρύθμιση της χρήσης της εν 
λόγω ουσίας για σκοπούς που δεν 
συνδέονται με το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, αποδεικνύουν ότι η ουσία δεν έχει 
αμέσως ή μελλοντικά βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ούτε 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον.

2. Μια βασική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 4 και όταν οι συναφείς 
αξιολογήσεις που διενεργούνται βάσει 
άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων 
και αφορούν τη ρύθμιση της χρήσης της εν 
λόγω ουσίας για σκοπούς που δεν 
συνδέονται με το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν, αποδεικνύουν ότι η ουσία δεν έχει 
αμέσως ή μελλοντικά βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ούτε 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, 
υπό τον όρο ότι καλύπτεται κάθε σημείο 
των απαιτήσεων δεδομένων σχετικά με 
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τις δραστικές ουσίες που περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες  λήψης 
αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου είναι υποχρεωτική και για τις βασικές ουσίες.

Τροπολογία 66
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.  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 
άπαξ για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 
πέντε έτη, όταν άλλες ήδη εγκεκριμένες 
δραστικές ουσίες ή εναλλακτικές 
γεωργικές μέθοδοι ή πρακτικές 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.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι η έγκριση για τις άλλες ουσίες ισχύει για δέκα έτη και ότι η υποκατάσταση 
γίνεται από υπάρχουσες εναλλακτικές ουσίες στην αγορά, η διάρκεια επτά ετών για την έγκριση 
των προς υποκατάσταση ουσιών είναι σαφώς υπερβολική. Για παράδειγμα στη Σουηδία ένα 
πρόγραμμα υποκατάστασης φυτοφαρμάκων ολοκληρώθηκε έχοντας δώσει προθεσμία πέντε έτη 
για την εξεύρεση εναλλακτικών ουσιών. Η υποκατάσταση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από 
μη χημικές εναλλακτικές ουσίες πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Τροπολογία 67
Άρθρο 24, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επεκτείνουν την υποκατάσταση 
εγκρίνοντας μόνον τις λιγότερο 
επιβλαβείς δραστικές ουσίες για δεδομένη 
καλλιέργεια. Εάν διατίθενται μη χημικές 
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μέθοδοι και πρακτικές για την εν λόγω 
καλλιέργεια, τα προϊόντα που περιέχουν 
την υποψήφια για υποκατάσταση ουσία 
δεν εγκρίνονται.

Αιτιολόγηση

Μπορεί να εισαχθεί μια υποκατάσταση δεύτερου βαθμού πέραν του ευρωπαϊκού καταλόγου 
χημικών ουσιών που θα λαμβάνει υπόψη τις καλλιέργειες στη βάση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης καλλιεργειών. Εάν διατίθενται μη χημικές μέθοδοι και πρακτικές, τα προϊόντα που 
περιέχουν την υποψήφια για υποκατάσταση ουσία δεν εγκρίνονται. Τα κράτη μέλη πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να μην περιορίζονται στον κατάλογο της ΕΕ με τις υποψήφιες για 
υποκατάσταση ουσίες εάν το επιθυμούν για να αντιμετωπίσουν τα επί μέρους προβλήματά τους 
όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 68
Άρθρο 25, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Για την έγκριση ενός προστατευτικού 
ή συνεργιστικού, θεωρείται ότι 
πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 
1 όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση προς 
το άρθρο 4 για μία ή περισσότερες 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός 
τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος για κάθε διαφορετική 
δραστική ουσία με την οποία συνδυάζεται 
το προστατευτικό ή συνεργιστικό.

Αιτιολόγηση

Τα προστατευτικά ή συνεργιστικά αξιολογούνται σε σχέση με διάφορες δραστικές ουσίες με τις 
οποίες συνδυάζονται.

Τροπολογία 69
Άρθρο 26

Μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκδίδεται 
κανονισμός, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 3, για τη θέσπιση ενός 
προγράμματος εργασίας με σκοπό τη 
βαθμιαία επανεξέταση των συνεργιστικών 
και των προστατευτικών στην αγορά όταν 

Μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκδίδεται 
κανονισμός, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 251 της 
Συνθήκης, για τη θέσπιση ενός 
προγράμματος εργασίας με σκοπό τη 
βαθμιαία επανεξέταση των συνεργιστικών 
και των προστατευτικών στην αγορά όταν 
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ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει. Ο 
κανονισμός προβλέπει την καθιέρωση 
απαιτήσεων για δεδομένα καθώς και 
διαδικασιών κοινοποίησης, εκτίμησης, 
αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. 
Απαιτεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν όλα τα αναγκαία δεδομένα 
στην Επιτροπή, στην Αρχή και στα κράτη 
μέλη εντός συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου.

ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει. Ο 
κανονισμός προβλέπει την καθιέρωση 
απαιτήσεων για δεδομένα, 
περιλαμβανομένων μέτρων για την 
ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε ζώα,
καθώς και διαδικασιών κοινοποίησης, 
εκτίμησης, αξιολόγησης και λήψης 
αποφάσεων. Απαιτεί από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν όλα τα 
αναγκαία δεδομένα στην Επιτροπή, στην 
Αρχή και στα κράτη μέλη εντός 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για επανεξέταση των υπαρχόντων συνεργιστικών και προστατευτικών δεν 
επαφίενται σε απόφαση επιτροπολογίας αλλά θεσπίζονται με νομοθετική διαδικασία βάσει της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 70
Άρθρο 27

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

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 
ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, 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 
ρεαλιστικές 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.
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Αιτιολόγηση
Τα βοηθητικά είναι δυνατόν να έχουν αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 
Πρέπει επομένως να εγκρίνονται και να περιλαμβάνονται σε θετικό κατάλογο, όπως τα 
προστατευτικά και συνεργιστικά (βλέπε άρθρο 25) σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας απόφασης 
για την επιτροπολογία.  

Μπορούμε να υποθέσουμε αλλά όχι να είμαστε βέβαιοι ότι η ορθή πρακτική εφαρμόζεται. Αντ' 
αυτού πρέπει να προβλεφθούν ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί δοκιμών στην οδηγία 91/414, 
όπου πρέπει να δοθεί προσοχή στις "συνθήκες πρακτικής εφαρμογής" και στις "ρεαλιστικές 
συνθήκες χρήσης".

Τροπολογία 71
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) τα πρόσθετά του δεν έχουν απαγορευτεί
βάσει του άρθρου 27·

γ) τα πρόσθετά του δεν έχουν εγκριθεί 
βάσει του άρθρου 27·

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 27.

Τροπολογία 72
Άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

δ) βάσει των σύγχρονων επιστημονικών 
και τεχνικών γνώσεων, συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3·

δ) βάσει των σύγχρονων επιστημονικών 
και τεχνικών γνώσεων, συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες και τις ευάλωτες περιοχές·

Αιτιολόγηση

Στη διαδικασία έγκρισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 73
Άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο (ε α) (νέο)

(ε α) όλοι οι μεταβολίτες της δραστικής 
ουσίας που είναι παρόντες στο στάδιο της 
χρήσης έχουν καθορισθεί και 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια των 
ενιαίων αρχών που εμφαίνονται στην 
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παράγραφο 6·

Αιτιολόγηση

Οι ενιαίες αρχές είναι βασικό στοιχείο στη διεργασία έγκρισης.

Τροπολογία 74
Άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο (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 τα 
επίπεδα 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. 

Αιτιολόγηση

Οι 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 75
Άρθρο 29, παράγραφος 5

5. Αναφορικά με την παράγραφο 1 
στοιχείο ε), μπορούν να θεσπιστούν 
εναρμονισμένες μέθοδοι σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3.

5. Αναφορικά με την παράγραφο 1 
στοιχείο ε), μπορούν να θεσπιστούν 
εναρμονισμένες μέθοδοι σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 76 παράγραφος 3α.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 76
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Άρθρο 29, παράγραφος 6

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

6. Οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και 
την έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ορίζονται σε κανονισμός που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης, και συμπεριλαμβάνουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση οι ενιαίες αρχές δεν θα θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το 1996 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε προσφυγή στο Δικαστήριο διότι οι 
πρώτες ενιαίες αρχές που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή δεν συμφωνούσαν με την οδηγία 
91/414. Το Δικαστήριο (υπόθεση C-303/94) βεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου και οι αρχές 
τροποποιήθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια για το πόσιμο ύδωρ. Ο κανονισμός που 
θεσπίζει τις ενιαίες αρχές πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
με τη δέουσα νομοθετική διαδικασία, και όχι με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 77
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 
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προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3·
(ii) ταξινόμηση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος  σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/ΕΚ·
(iii) υποδείξεις για σωστή χρήση του 
προϊόντος και για τήρηση των όρων και 
των αρχών της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών·
(iv) υποχρέωση ενημέρωσης τυχόν 
κατοίκων της περιοχής και γειτόνων που 
ενδέχεται να εκτεθούν στο νέφος 
ψεκασμού και σε άλλες πηγές έκθεσης, 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χρήση 
του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες για ειδικές απαιτήσεις και περιορισμούς πρέπει να αποσαφηνισθούν. Αυτή η 
τροπολογία θεωρεί την έγκριση σύμφωνη με άλλες διατάξεις στον παρόντα κανονισμό. Πρέπει 
να διατυπώνονται τουλάχιστον οι όροι και οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και η υποχρέωση ενημέρωσης κατοίκων και γειτόνων.

Τροπολογία 78
Άρθρο 30, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν 
οπωσδήποτε:
- τη μέγιστη δόση ανά εκτάριο σε κάθε 
εφαρμογή·
- το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
τελευταίας εφαρμογής και της 
συγκομιδής·
- τον αριθμό των εφαρμογών κατ' έτος·
- την αιτιολόγηση του ψεκασμού·
- το επίπεδο επικινδυνότητας/κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου (σωρευτικά 
αποτελέσματα), τα υπόγεια ύδατα/ύδατα 
επιφανείας και τη βιοποικιλότητα.

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες για ειδικές απαιτήσεις και περιορισμούς πρέπει να αποσαφηνισθούν.
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Τροπολογία 79
Άρθρο 30, παράγραφος 3, 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 ή συνθήκες σχετικά 
με το ζήτημα της χορήγησης άδειας και 
με τη χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος, ειδικά όταν αυτοί 
προορίζονται να προστατεύσουν την 
υγεία των διανομέων, των χρηστών, των 
εργαζομένων, των κατοίκων της 
περιοχής, των παρακειμένων και των 
καταναλωτών ή την υγεία των ζώων ή το 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν οι συνθήκες για ειδικές απαιτήσεις και οι περιορισμοί. 

Τροπολογία 80
Άρθρο 32, παράγραφοι 1 και 2

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 κάθε κράτος μέλος στην αγορά του 
οποίου πρόκειται να διατεθεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
Το πρόσωπο που επιθυμεί να διαθέσει ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά 
κοινοποιεί την πρόθεσή του σε όλα τα 
άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Αυτή 
η κοινοποίηση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που εμφαίνονται στην 
παράγραφο 2 και τον συνοπτικό φάκελο 
που εμφαίνεται στην παράγραφο 3(α).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής: 2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:
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α) κατάλογο των ζωνών και των κρατών 
μελών όπου ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση·

α) κατάλογο των κρατών μελών 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·
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.

Αιτιολόγηση
Στο προτεινόμενο κείμενο μόνον τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται αίτηση έγκρισης 
ενημερώνονται σχετικά με την αίτηση. Δεν ισχύει το ίδιο στην οδηγία 91/414, στην οποία ο 
αιτών οφείλει να ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη στέλνοντας πλήρη φάκελο.
. 

Τροπολογία 81
Άρθρο 32, παράγραφος 3, σημείο (β)

β) για κάθε δραστική ουσία, 
προστατευτικό και συνεργιστικό που 
περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, 
πλήρης και συνοπτικός φάκελος για κάθε 
σημείο των απαιτήσεων δεδομένων 
σχετικά με τη δραστική ουσία, το 
προστατευτικό και το συνεργιστικό· και

β) για κάθε δραστική ουσία, 
προστατευτικό και συνεργιστικό, 
βοηθητικό και επικουρικό που περιέχεται 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, πλήρης 
και συνοπτικός φάκελος για κάθε σημείο 
των απαιτήσεων δεδομένων σχετικά με τη 
δραστική ουσία, το προστατευτικό και το 
συνεργιστικό, το βοηθητικό και το 
επικουρικό καθώς και πλήρης και 
συνοπτικός φάκελος για το συνδυασμένο 
αποτέλεσμα της δραστικής ουσίας, του 
προστατευτικού και του συνεργιστικού, 
του βοηθητικού και του επικουρικού που 
περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν.

Αιτιολόγηση

Αναμφισβήτητα τα προστατευτικά, τα συνεργιστικά, τα βοηθητικά και τα επικουρικά 
προστίθενται για να ενισχύσουν ή να τροποποιήσουν το αποτέλεσμα της δραστικής ουσίας οπότε 
το συνδυασμένο αποτέλεσμα διαφέρει από το σωρευτικό αποτέλεσμα των μεμονωμένων 
ουσιών. Επομένως πρέπει να αποτιμηθεί και το συνδυασμένο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 82
Άρθρο 32, παράγραφος 3, στοιχείο γ)
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γ) για κάθε δοκιμή ή μελέτη σε 
σπονδυλωτά, αιτιολόγηση των βημάτων 
που λαμβάνονται προκειμένου να 
αποφευχθεί επανάληψη των δοκιμών·

γ) για κάθε δοκιμή ή μελέτη σε 
σπονδυλωτά, αιτιολόγηση των μέτρων που 
λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν 
οι δοκιμές σε ζώα και η επανάληψη των 
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές σε ζώα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο, πρέπει να απαιτείται οι αιτήσεις να παρέχουν αιτιολόγηση 
των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα εν γένει.

Τροπολογία 83
Άρθρο 32, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Κατόπιν αιτήσεως ο αιτών παρέχει σε 
οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τον πλήρη 
φάκελο που εμφαίνεται στην παράγραφο 
3(α).

Αιτιολόγηση

Στο προτεινόμενο κείμενο μόνον τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται αίτηση έγκρισης 
ενημερώνονται σχετικά με την αίτηση. Δεν ισχύει το ίδιο στην οδηγία 91/414, στην οποία ο 
αιτών οφείλει να ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη στέλνοντας πλήρη φάκελο.

Τροπολογία 84
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 
στο οποίο ο αιτών υποβάλλει την αίτηση,
εκτός εάν ένα άλλο κράτος μέλος 
προσφέρεται εθελοντικώς 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, τα άλλα κράτη 
μέλη συνεργάζονται, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή του φόρτου 
εργασίας.

Τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης στα οποία 
υποβλήθηκε αίτηση απέχουν από την 
περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου, εν 

Τα άλλα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να 
στέλνουν τις παρατηρήσεις τους στο 
κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση.
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αναμονή της αξιολόγησης από το κράτος 
μέλος που εξετάζει την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Μια λύση που δεν απαιτεί πολύ χρόνο ή διοικητική δουλειά είναι να ενημερώνονται όλα τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με την αίτηση και να τους δίνεται η δυνατότητα να ζητούν τον πλήρη 
φάκελο. Εκτός αυτού τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους στο 
κράτος μέλος που αξιολογεί τον φάκελο. Τούτο συμβάλλει στην ποιότητα της αξιολόγησης και 
στην εναρμόνιση της αξιολόγησης σε όλες τις χώρες.

Τροπολογία 85
Άρθρο 34 α (νέο)

Άρθρο 34α
Βάση δεδομένων της Αρχής

Ο αιτών μόλις πληροφορηθεί ποιο κράτος 
μέλος θα εξετάσει την αίτηση, διαβιβάζει 
αμέσως στην Αρχή τους πλήρεις και τους 
συνοπτικούς φακέλους που εμφαίνονται 
στο άρθρο 32, παράγραφος 3 a) και β) και 
τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο 
άρθρο 32, παράγραφος 3 γ).
Η Αρχή θέτει τους συνοπτικούς φακέλους 
χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση του 
κοινού, με εξαίρεση οιαδήποτε 
πληροφορία θεωρείται εμπιστευτική 
βάσει του άρθρου 60 καθώς και τις 
πληροφορίες που εμφαίνονται στο άρθρο  
32, παράγραφος 3 γ).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνο με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9, παράγραφος 3 και το άρθρο 10. Έχει σχέση με 
τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 32 και στα άρθρα 54(1), 57(1) και (2) και 58(-1). 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η από κοινού χρήση των δεδομένων, πρέπει να συσταθεί μια 
κεντρική βάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες για τις δοκιμές και τις μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί προηγουμένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, την οποία θα 
διαχειρίζεται η Αρχή. Οι αιτούντες θα πρέπει τότε να συμβουλεύονται μόνον μία βάση 
δεδομένων προτού διενεργήσουν οιεσδήποτε δοκιμές ή μελέτες. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο 32, παράγραφος 3 γ) πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται για να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αιτούντες προς αποφυγή δοκιμών σε ζώα.

Τροπολογία 86
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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. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 
31, όταν φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει 
ήδη εγκριθεί σε κράτος μέλος, τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη αποφασίζουν, εντός 
90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις 
θα εγκρίνουν το εκάστοτε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Αιτιολόγηση

Η διάκριση σε ζώνες έγκρισης δεν είναι σκόπιμη καθώς οι συνθήκες 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 λογικού χρονικού διαστήματος, τα 
κράτη μέλη στα οποία κοινοποιούνται οι εγκρίσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
επικυρώνουν, να απορρίπτουν ή να περιορίζουν την έγκριση σύμφωνα με την ειδική εθνική τους 
κατάσταση.

Τροπολογία 87
Άρθρο 37, παράγραφος 4, εδάφιο 1

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 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 την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 76 παράγραφος 3. 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.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας
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απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 88
Άρθρο 37, παράγραφος 5

5. Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 4 θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 76, παράγραφος 3, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Αρχή.

5. Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή 
των παραγράφων 1 έως 4 θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 76, 
παράγραφος 3α, κατόπιν διαβουλεύσεων 
με την Αρχή.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 89
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 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης 
που προβλέπεται στην παρούσα ενότητα 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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. 

(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.

Αιτιολόγηση

Η διάκριση σε ζώνες έγκρισης δεν είναι σκόπιμη καθώς οι συνθήκες 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 λογικού χρονικού διαστήματος, τα 
κράτη μέλη στα οποία κοινοποιούνται οι εγκρίσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
επικυρώνουν, να απορρίπτουν ή να περιορίζουν την έγκριση σύμφωνα με την ειδική εθνική τους 
κατάσταση.
Η Επιτροπή φαίνεται ότι υποθέτει ότι οι κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλα τα 
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θερμοκήπια και σε όλες τις περιπτώσεις μετασυλλεκτικής επεξεργασίας είναι σχετικά παρόμοιες. 
Επειδή τούτο δεν ισχύει, πρέπει να διαγραφεί αυτό το μέρος του άρθρου.

Τροπολογία 90
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. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται 
αίτηση δυνάμει του άρθρου 39 εξετάζουν 
σε βάθος την αξιολόγηση που 
πραγματοποίησε το κράτος μέλος 
αναφοράς σε σχέση προς τις περιστάσεις 
στην δική του επικράτεια.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να αφήνει περιθώρια στα κράτη μέλη να 
προσαρμόζουν τις άδειες στη δική τους ιδιαίτερη κατάσταση με το να ορίζουν επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις για τη χρήση ή, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες να αρνούνται την έγκριση 
συγκεκριμένου προϊόντος. 

Τροπολογία 91
Άρθρο 40, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. 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.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να αφήνει περιθώρια στα κράτη μέλη να 
προσαρμόζουν τις άδειες στη δική τους ιδιαίτερη κατάσταση με το να ορίζουν επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις για τη χρήση ή, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες να αρνούνται την έγκριση 
συγκεκριμένου προϊόντος.

Τροπολογία 92
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Άρθρο 40, εδάφιο 1 β (νέο)

1β. Η έγκριση μπορεί να υπόκειται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις όταν οι 
αγροτικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές (περιλαμβανομένων των 
κλιματικών) συνθήκες του κράτους 
μέλους καθιστούν αυτές τις απαιτήσεις
απαραίτητες για την τήρηση του άρθρου 
29. 

Αιτιολόγηση

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 40, παράγραφος 1 α (νέα)).

Τροπολογία 93
Άρθρο 40, παράγραφος 2

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. Δύνανται να επιβληθούν επιπλέον όροι 
όσον αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 30, 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 40, παράγραφος 1 α (νέα)).

Τροπολογία 94
Άρθρο 40, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει ότι 
ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει 
εγκριθεί από άλλο κράτος μέλος δεν 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 29 ή ενδέχεται να δρα εις βάρος 
των στόχων του δικού του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα, 
και κατά συνέπεια προτείνει να μην γίνει 
δεκτή η έγκριση, κοινοποιεί τούτο στην 
Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στον 
αιτούντα.  

Αιτιολόγηση

(Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 40, παράγραφος 1 α (νέα)).
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Τροπολογία 95
Άρθρο 41, παράγραφος 1, σημείο (γα) (νέο)

γα) κατόπιν αιτήσεως του κράτους 
μέλους πλήρη φάκελο όπως απαιτείται 
στο άρθρο 32, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Εάν χρειάζεται τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες προτού 
λάβουν απόφαση για τη χορήγηση έγκρισης σε συγκεκριμένο προϊόν. 

Τροπολογία 96
Άρθρο 42, παράγραφος 5

5. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διοργάνωση των ελέγχων συμμόρφωσης 
καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 76 παράγραφος 2. 

5. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διοργάνωση των ελέγχων συμμόρφωσης 
καταρτίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 76 παράγραφος 3α. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 97
Άρθρο 43, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν μια 
έγκριση οσάκις υπάρχουν ενδείξεις ότι 
ενδέχεται να διακυβευθεί η επίτευξη των 
στόχων που τέθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχεία α) (iv) 
και β) (i) και το άρθρο 7, παράγραφοι 2 
και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
για μια ουσία, είναι δυνατόν να επανεξετασθεί η έγκριση του προϊόντος. Πέραν τούτου αυτός ο 
μηχανισμός άμεσης ανάδρασης μεταξύ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του παρόντος κανονισμού 
θα προσφέρει επίσης επιπρόσθετο κίνητρο στους παραγωγούς για να εξετάσουν σοβαρά τις 
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ευθύνες τους από την άποψη της διαχείρισης του προϊόντος.

Τροπολογία 98
Άρθρο 43, παράγραφος 3, σημείο (γα) (νέο)

γα) βάσει των εξελίξεων των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ο 
τρόπος χρήσης και οι χρησιμοποιούμενες 
ποσότητες δύνανται να τροποποιούνται.

Αιτιολόγηση

Στο προτεινόμενο κείμενο λείπει μια σημαντική διάταξη από το άρθρο 4, παράγραφος 6 της 
οδηγίας 91/414.  Αυτό το άρθρο δηλώνει ότι η έγκριση τροποποιείται εάν αποδεικνύεται ότι 
βάσει των εξελίξεων των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ο τρόπος χρήσης και οι 
χρησιμοποιούμενες ποσότητες μπορούν να τροποποιηθούν. Αυτή η υποχρέωση ευθυγραμμίζει 
τις συνθήκες έγκρισης με τις επιστημονικές εξελίξεις και αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής στην 
πράξη της αρχής της προφύλαξης.

Τροπολογία 99
Άρθρο 43, παράγραφος 4

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

4. Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή 
τροποποιεί μια έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, ενημερώνει αμέσως τον 
κάτοχο της έγκρισης, τα άλλα κράτη μέλη, 
την Αρχή και την Επιτροπή. 

Τροπολογία 100
Άρθρο 45, παράγραφος 2

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 αφορούν 
την προστασία της υγείας ή του 
περιβάλλοντος, περίοδοι χάριτος για την 
εξάντληση των αποθεμάτων των οικείων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
χορηγούνται για ένα έτος κατ' ανώτατο 
όριο.
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Αιτιολόγηση

Οι περίοδοι χάριτος για την εξάντληση των αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το ένα έτος.

Τροπολογία 101
Άρθρο 47

Άρθρο 47 διαγράφεται
Διάθεση στην αγορά και χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο 

μικροοργανισμό
1. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν το 
οποίο περιέχει μικροοργανισμό που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ εξετάζεται ως προς 
τη γενετική τροποποίηση σύμφωνα με την 
εν λόγω οδηγία, παράλληλα με την 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο. 
Δεν χορηγείται έγκριση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού σε αυτό το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, εκτός εάν 
έχει χορηγηθεί γραπτή συγκατάθεση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, 
εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που αφορούν τις 
εγκρίσεις.

Αιτιολόγηση

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ δεν λαμβάνουν έγκριση.

Τροπολογία 102
Άρθρο 48, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
ουσία υποψήφια για υποκατάσταση, εάν 
προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση που 

1. Τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν για χρήση 
σε δεδομένη καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
ουσία υποψήφια για υποκατάσταση, εάν 
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σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, ότι:

προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση που 
σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, ότι:

Αιτιολόγηση

Η υποκατάσταση πρέπει να είναι ο κύριος άξονας μιας σύγχρονης πολιτικής έγκρισης. 
Τα προϊόντα που περιέχουν ουσία υποψήφια για υποκατάσταση δεν εγκρίνονται από τα κράτη 
μέλη εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή μέθοδοι για δεδομένη καλλιέργεια. Η 
προτεινόμενη προθεσμία πέντε ετών θα επισπεύσει τη διεργασία αναθεώρησης και θα δώσει 
κίνητρο για καινοτομίες.

Τροπολογία 103
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) η χημική πολυμορφία των δραστικών 
ουσιών, κατά περίπτωση, ή οι μέθοδοι 
και πρακτικές διαχείρισης καλλιεργειών 
και πρόληψης επιβλαβών οργανισμών 
ενδείκνυνται για την ελαχιστοποίηση της 
εμφάνισης ανθεκτικότητας στον 
οργανισμό-στόχο.

Αιτιολόγηση

Οι μη χημικές μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης καλλιεργειών και πρόληψης παρασίτων 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στις διατάξεις για υποκατάσταση.

Τροπολογία 104
Άρθρο 48, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
περιέχει ουσία υποψήφια για 
υποκατάσταση εγκρίνεται χωρίς 
συγκριτική αξιολόγηση σε περίπτωση που 
είναι απαραίτητο να αποκτηθεί 
προηγούμενη πείρα μέσω της 
χρησιμοποίησης του εν λόγω προϊόντος 
στην πράξη.

διαγράφεται

Αυτές οι εγκρίσεις χορηγούνται για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η παρέκκλιση θα προκαλέσει πάρα πολλές εξαιρέσεις και υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη 
στην πράξη να συνεχίσουν να εγκρίνουν προϊόντα χωρίς συγκριτική αξιολόγηση.

Τροπολογία 105
Άρθρο 48, παράγραφος 4

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

4. 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 
δύο 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. 

Αιτιολόγηση

Η  προτεινόμενη προθεσμία δύο ετών θα επισπεύσει τη διεργασία αναθεώρησης και θα δώσει 
κίνητρο για καινοτομίες. 

Τροπολογία 106
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 (το πολύ 0,1% της 
γεωργικής επιφάνειας του κράτους 
μέλους) ή σε ευρέως καλλιεργούμενη 
καλλιέργεια με σκοπό την ικανοποίηση 
έκτακτων αναγκών.

Αιτιολόγηση

Ήσσονος σημασίας χρήσεις θεωρούνται τώρα οι καλλιέργειες που δεν μεγάλης κλίμακας 
(σιτηρά, αραβόσιτος). Τα μήλα καλλιεργούνται σε 300.000 εκτάρια στην ΕΕ των 15, περίπου 
0,25 % της γεωργικής επιφάνειας. 
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Τροπολογία 107
Άρθρο 79α (νέο)

Άρθρο 49α
Παράλληλες εισαγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
την εισαγωγή και εμπορία ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
έδαφός τους μέσω του παραλλήλου 
εμπορίου μόνο μετά τη διενέργεια μιας 
διοικητικής διαδικασίας που θα ελέγχει 
κατά πόσον αυτό είναι ταυτόσημο με το 
ήδη εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (φυτοπροστατευτικό προϊόν 
αναφοράς). Υπ΄ αυτή την προϋπόθεση το 
εισαγόμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
λαμβάνει πιστοποιητικό ταυτοποίησης 
από τις αρμόδιες αρχές του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.
2. Οι εισαγωγείς φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος καταθέτουν αίτηση 
πιστοποιητικού ταυτότητας από την 
αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους για το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
επιθυμούν να εισαγάγουν πριν από την 
πρώτη εισαγωγή και την πρώτη διάθεση 
στην αγορά.
3. Η αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους αποφασίζει εντός 45 
ημερών αν πληρούνται οι διατάξεις  
αυτού του άρθρου. Εάν η αρμόδια αρχή 
βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
αυτές, τότε ο εισαγωγέας λαμβάνει 
πιστοποιητικό ταυτοποίησης για το 
συγκεκριμένο προϊόν.
4. Ο αιτών απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης να καταθέσει τις 
πληροφορίες και εκθέσεις περί δοκιμών 
και μελετών που είναι αναγκαίες για την 
έγκριση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.
5. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει την 
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αίτηση οφείλει να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής:
a) την ακριβή σύνθεση του προϊόντος για 
να εξακριβώσει κατά πόσον είναι 
ταυτόσημη με του εγκεκριμένου στο δικό 
τους κράτος μέλος φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος αναφοράς, και
β) να επαληθεύσει ότι το προϊόν αυτό 
είναι εγκεκριμένο στο κράτος μέλος 
καταγωγής δυνάμει της διαδικασίας 
έγκρισης που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό ή στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ.
6. Τα προϊόντα που αποτελούν 
αντικείμενο παράλληλης εισαγωγής δεν 
μπορούν να επανασυσκευασθούν.
7. Η ισχύς του πιστοποιητικού 
ταυτότητας λήγει όταν εγκριθεί το προϊόν 
αναφοράς ή όταν λήξει η ισχύς έγκρισης 
του εισαγόμενου προϊόντος στο κράτος 
μέλος από το οποίο εξάχθηκε.  Σε 
περίπτωση που η έγκριση του προϊόντος 
αναφοράς ανακληθεί για λόγους που δεν 
αφορούν την υγεία ή το περιβάλλον, ο 
εισαγωγέας μπορεί να συνεχίσει να πωλεί 
το εισαχθέν προϊόν επί ένα έτος από την 
ημερομηνία ανάκλησης.
8. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εκδίδουν πιστοποιητικά ταυτότητας για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν ουσία υποψήφια για 
υποκατάσταση.

Αιτιολόγηση

Το παράλληλο εμπόριο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως τρόπος για να εισάγονται στην αγορά 
επισφαλή ή παράνομα προϊόντα (μη ελεγμένα ή/και παραποιημένα). Το νομικό καθεστώς των 
παράλληλων εισαγωγών πρέπει να αποσαφηνισθεί με σαφείς και δεσμευτικές διατάξεις. 

Τροπολογία 108
Άρθρο 50, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, σε 
ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος 
μπορεί να εγκρίνει, για χρονικό διάστημα 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, σε 
ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος 
μπορεί να εγκρίνει, για χρονικό διάστημα 
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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.

που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, για περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω 
απρόβλεπτου κινδύνου ο οποίος δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα 
μέσα. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 91/414 περιέχει αυτή τη δυνατότητα παρέκκλισης στο άρθρο 8 τμήμα 4, όπου 
περιορίζεται σε καταστάσεις απρόβλεπτου κινδύνου. Με τη διαγραφή του όρου "απρόβλεπτου" 
ο χαρακτήρας της παρέκκλισης θα αλλάξει εντελώς. Από διάταξη προς χρήση σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις θα καταστεί διάταξη που θα χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές καταστάσεις ως 
συνήθης πρακτική επειδή δεν προσδιορίζονται "ειδικές περιστάσεις" και μπορούν πάντα να 
βρεθούν κάπου.

Τροπολογία 109
Άρθρο 51, παράγραφος 4

4. Δύνανται να θεσπιστούν με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και, ειδικότερα, οι 
μέγιστες ποσότητες φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που μπορούν να 
ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια 
πειραμάτων ή δοκιμών, καθώς και τα 
ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2.

4. Δύνανται να θεσπιστούν με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 76 παράγραφος 3α λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου και, ειδικότερα, οι μέγιστες 
ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που μπορούν να ελευθερώνονται κατά τη 
διάρκεια πειραμάτων ή δοκιμών, καθώς 
και τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 110
Άρθρο 52, παράγραφοι 2 έως 4

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει την τήρηση 
των όρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 30 και καθορίζονται στην 
επισήμανση, την εφαρμογή των αρχών 

Η ορθή χρήση περιλαμβάνει ως ελάχιστη 
απαίτηση:
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ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, 
καθώς και, κατά περίπτωση, των αρχών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και ορθής 
περιβαλλοντικής πρακτικής. 

α) τήρηση των απαιτήσεων και των όρων 
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 
και προσδιορίζονται στην επισήμανση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
επισήμανση των άρθρων 61 και 63 και με 
την οδηγία 1999/45/ΕΚ·
β) την εφαρμογή σύμφωνα με τις αρχές 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων της ορθής 
πρακτικής για τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, 
σύμφωνα με τις οποίες η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο·
γ) τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
396/2005 για τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων· 
δ) τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για 
την προστασία των εργαζομένων. 

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 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της ορθής 
πρακτικής για τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της 
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων απαιτήσεων για τις εν λόγω 
αρχές, θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 2.

Αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων απαιτήσεων για τις εν λόγω 
αρχές, θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ορθής χρήσης πρέπει να διατυπώνεται ως ελάχιστες απαιτήσεις.  Τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποχρεούνται να απαιτούν ορθή χρήση στις αποφάσεις τους περί χορήγησης έγκρισης 
(βλέπε άρθρο 30).
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Τροπολογία 111
Άρθρο 54, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν διαθέσιμες 
για το κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή, τις 
πληροφορίες σχετικά με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
εγκρίθηκαν ή αποσύρθηκαν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Αρχή 
η οποία διατηρεί διαθέσιμες για το κοινό, 
σε ηλεκτρονική μορφή, τις πληροφορίες 
σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που εγκρίθηκαν ή αποσύρθηκαν 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής:

Αιτιολόγηση

Έχει σχέση με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 32 και στα άρθρα 34α, 57(1) και (2) και 
58(-1). Προκειμένου να διευκολυνθεί η από κοινού χρήση των δεδομένων, πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική βάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες για τις δοκιμές και τις μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί προηγουμένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, την οποία θα 
διαχειρίζεται η Αρχή. Οι αιτούντες θα πρέπει τότε να συμβουλεύονται μόνον μία βάση 
δεδομένων προτού διενεργήσουν οιεσδήποτε δοκιμές ή μελέτες.

Τροπολογία 112
Άρθρο 54, παράγραφος 1, σημείο (ε α) (νέο)

(εα) το όνομα του κράτους μέλους στο 
οποίο εγκρίθηκε το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν,

Αιτιολόγηση

Πβλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 54, παράγραφος 1.

Τροπολογία 113
Άρθρο 57, παράγραφοι 1 και 2

1. Για κάθε δραστική ουσία, 
προστατευτικό και συνεργιστικό τα κράτη 
μέλη-εισηγητές τηρούν και διαθέτουν, 
κατόπιν αιτήματος, σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο κατάλογο των εκθέσεων 
δοκιμών και μελετών που απαιτούνται για 
την πρώτη έγκριση, την τροποποίηση των 
όρων έγκρισης ή την ανανέωση της 
έγκρισης.

1. Για κάθε δραστική ουσία, 
προστατευτικό και συνεργιστικό τα κράτη 
μέλη-εισηγητές διαβιβάζουν στην Αρχή η 
οποία τον θέτει στη διάθεση του κοινού,
κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών που απαιτούνται για την πρώτη 
έγκριση, την τροποποίηση των όρων 
έγκρισης ή την ανανέωση της έγκρισης και 
περίληψη των αποτελεσμάτων των 
δοκιμών και των εκθέσεων μελετών που 
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αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
της ουσίας και το αβλαβές αυτής για τους 
ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά και το 
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη, για κάθε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που εγκρίνουν, 
τηρούν και διαθέτουν, κατόπιν 
αιτήματος, σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο:

2. Τα κράτη μέλη, για κάθε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που εγκρίνουν 
διαβιβάζουν στην Αρχή η οποία τα θέτει 
στη διάθεση του κοινού τα ακόλουθα:

α) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών που απαιτούνται για την πρώτη 
έγκριση, την τροποποίηση των όρων 
έγκρισης ή την ανανέωση της έγκρισης· 
και

α) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών που απαιτούνται για την πρώτη 
έγκριση, την τροποποίηση των όρων 
έγκρισης ή την ανανέωση της έγκρισης· 

β) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών για τις οποίες ζητείται προστασία 
δυνάμει του άρθρου 56, καθώς και τυχόν 
αιτιολόγηση που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το εν λόγω άρθρο.

β) κατάλογο των εκθέσεων δοκιμών και 
μελετών για τις οποίες ζητείται προστασία 
δυνάμει του άρθρου 56, καθώς και τυχόν 
αιτιολόγηση που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το εν λόγω άρθρο· και
βα) περίληψη των αποτελεσμάτων των 
δοκιμών και των εκθέσεων μελετών που 
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
του προϊόντος και το αβλαβές αυτού για 
τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά και το 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η από κοινού χρήση των δεδομένων, πρέπει να συσταθεί μια 
κεντρική βάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες για τις δοκιμές και τις μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί προηγουμένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, την οποία θα 
διαχειρίζεται η Αρχή. Οι αιτούντες θα πρέπει τότε να συμβουλεύονται μόνον μία βάση 
δεδομένων προτού διενεργήσουν οιεσδήποτε δοκιμές ή μελέτες.

Τροπολογία 114
Άρθρο 58, παράγραφος - 1 (νέο)

-1. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να 
ζητήσει έγκριση για φυτοφαρμακευτικό 
προϊόν, πριν από τη διενέργεια δοκιμών ή 
μελετών, συμβουλεύεται τη βάση 
δεδομένων που εμφαίνεται στα άρθρα 
34α, 54 και 57.
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Αιτιολόγηση

Έχει σχέση με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 32 και στα άρθρα 34α, 54(1) και 57(1) 
και (2). Για να εξασφαλισθεί η κατά το μέγιστο δυνατόν από κοινού χρήση δεδομένων οι 
αιτούντες πρέπει να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων της Αρχής για να βρίσκουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις δοκιμές και τι μελέτες που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 115
Άρθρο 58, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να 
ζητήσει την έγκριση φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος, πριν διενεργήσει δοκιμές ή 
μελέτες, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να 
υποβάλει αίτηση ότι έχει ήδη χορηγηθεί 
έγκριση στο εν λόγω ή σε άλλο κράτος 
μέλος για φυτοπροστατευτικό προϊόν που 
περιέχει την ίδια δραστική ουσία, 
προστατευτικό ή συνεργιστικό, 
παραπέμποντας στη σχετική πληροφορία 
στη βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Έχει σχέση με τις τροπολογίες στα άρθρα 34α, 54(1), 57(1) και (2) και 58(-1).

Τροπολογία 116
Άρθρο 59, παράγραφος 1

1. Οι δοκιμές και οι μελέτες σε 
σπονδυλωτά δεν επαναλαμβάνονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να 
διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε 
σπονδυλωτά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη 
διενεργηθεί ή ξεκινήσει οι εν λόγω δοκιμές 
και μελέτες.

1. Οι δοκιμές και οι μελέτες σε 
σπονδυλωτά δεν επαναλαμβάνονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να 
διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε 
σπονδυλωτά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη 
διενεργηθεί ή ξεκινήσει οι εν λόγω δοκιμές 
και μελέτες, συμβουλευόμενο ιδίως τη 
βάση δεδομένων.

Τροπολογία 117
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Άρθρο 62, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Η επισήμανση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται σε 
κανονισμό που θεσπίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 2.

Η επισήμανση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται σε 
κανονισμό που θεσπίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την επισήμανση πρέπει να ορισθούν σε κανονισμό του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 118
Άρθρο 62, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα τρόφιμα που δεν είναι σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 
για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας1, φέρουν 
στην ετικέτα την ένδειξη "ακατάλληλο 
για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας". 
1 ΕΕ L 339, 6.12.2006, σ. 16.

Αιτιολόγηση

Οι τροφές που περιέχουν κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία υπερβαίνουν τα 
προβλεπόμενα στην οδηγία 2006/125/ΕΚ όρια πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με 
προειδοποιητικό μήνυμα που παρέχει αυτήν την πληροφορία στον τελικό καταναλωτή. 

Τροπολογία 119
Άρθρο 63

1. Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος συνοδεύεται από τις 
προτάσεις: «Να χρησιμοποιείτε τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ασφαλή 
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα 
και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση». Αυτές οι προτάσεις 
πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από την 
υπόλοιπη διαφήμιση. Η φράση 
«φυτοπροστατευτικά προϊόντα» μπορεί 

Οι διαφημίσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων απαγορεύονται.
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να αντικατασταθεί από ακριβέστερη 
περιγραφή του τύπου του προϊόντος, 
όπως μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο ή 
ζιζανιοκτόνο.
2. Η διαφήμιση δεν περιλαμβάνει 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι 
παραπλανητικές όσον αφορά πιθανούς 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή 
των ζώων ή το περιβάλλον, όπως οι όροι 
«χαμηλού κινδύνου», «μη τοξικό» ή 
«αβλαβές».

Τροπολογία 120
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 επί τουλάχιστον δέκα έτη 
μετά τη λήξη της παραγωγής ή της 
χρήσης. 

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

Καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες που 
περιέχονται στα εν λόγω αρχεία διαθέσιμες 
στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. 
Επιπλέον, θέτουν αυτές τις πληροφορίες 
στη διάθεση των γειτόνων και των 
κατοίκων της περιοχής, των 
λιανοπωλητών ή της βιομηχανίας πόσιμου 
νερού που τις ζητούν. Οι πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις εφαρμογές 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
δεδομένο γεωργικό προϊόν παρέχονται 
στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους 
υπό τη μορφή διαβατηρίου 
φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Οι λιανοπωλητές και χονδρέμποροι έχουν ζητήσει εκτεταμένη ενημέρωση για τα φυτοφάρμακα 
που εφαρμόζονται για δεδομένο προϊόν για να εφαρμόζουν καλύτερα τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας και για να βελτιώσουν τις αναλύσεις καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα δικά 
τους συστήματα ποιότητας. Οι πρωτογενείς παραγωγοί πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν τα δεδομένα που τηρούν στο πλαίσιο των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 
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κατόπιν αιτήσεως των πελατών τους. 

Τροπολογία 121
Άρθρο 64, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι παραγωγοί φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων αναλαμβάνουν την 
παρακολούθηση μετά την καταχώρηση. 
Κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές 
οιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και 
θέτουν αυτές τις πληροφορίες στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων κατόπιν 
αιτήσεών τους.  

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη των παραγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν πρέπει να σταματάει με την 
έγκριση της ουσίας τους. Για να διασφαλισθεί η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των 
υδάτινων πόρων, έχει σημασία να αναλαμβάνονται ενέργειες παρακολούθησης μετά την 
καταχώρηση και οι σχετικές πληροφορίες να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών καθώς 
και των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. βιομηχανία πόσιμου ύδατος) που ζητούν πρόσβαση σε 
αυτές.  Δεν πρέπει οι τελικοί τομείς να ασχολούνται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις μιας 
ουσίας στο υδάτινο περιβάλλον.

Τροπολογία 122
Άρθρο 64, παράγραφος 2

2. Οι κάτοχοι εγκρίσεων προσκομίζουν 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
όλα τα δεδομένα που αφορούν τον όγκο 
των πωλήσεων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

2. Οι παραγωγοί φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με  

- τις παραγόμενες ποσότητες δεδομένης 
ουσίας ή προϊόντος,
- τις ποσότητες δεδομένης ουσίας ή 
προϊόντος που παραδίδονται σε 
μεταποιητές ή χονδρεμπόρους εντός της 
ΕΕ,
- τις εξαγόμενες ποσότητες δεδομένης 
ουσίας ή προϊόντος. 
Αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται και 
δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές.
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Τούτο χρειάζεται επίσης 
για λόγους στατιστικής και για την αξιολόγηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 123
Άρθρο 64, παράγραφος 3

3. Τα μέτρα για την ενιαία εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3.

3. Τα μέτρα για την ενιαία εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 76 παράγραφος 3α.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 124
Άρθρο 65, παράγραφος 1

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

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

Τροπολογία 125
Άρθρο 65, παράγραφος 3

Θα θεσπιστεί κανονισμός σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 3, 
ο οποίος θα ορίζει τις διατάξεις για τους 
ελέγχους όσον αφορά την παραγωγή, τη 
συσκευασία, την επισήμανση, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, 

Θα θεσπιστεί κανονισμός σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 
ο οποίος θα ορίζει τις διατάξεις για τους 
ελέγχους όσον αφορά την παραγωγή, τη 
συσκευασία, την επισήμανση, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, 
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την παρασκευή και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο 
κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει 
διατάξεις ισοδύναμες με τα άρθρα 1 έως 
13, το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφος 
1, το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχεία α) 
και β) και το άρθρο 27 παράγραφοι 5 έως 
12, τα άρθρα 28, 29, 32 έως 45, 51, 53, 54 
και 66, καθώς και με τα παραρτήματα I, II, 
III, VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004. Περιέχει επίσης διατάξεις για τη 
συλλογή πληροφοριών και την υποβολή 
εκθέσεων για υπόνοιες δηλητηριάσεων και 
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες που 
διατίθενται κατόπιν ιατρικού αιτήματος.

την παρασκευή και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο 
κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει 
διατάξεις ισοδύναμες με τα άρθρα 1 έως 
13, το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφος 
1, το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχεία α) 
και β) και το άρθρο 27 παράγραφοι 5 έως 
12, τα άρθρα 28, 29, 32 έως 45, 51, 53, 54 
και 66, καθώς και με τα παραρτήματα I, II, 
III, VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004. Περιέχει επίσης διατάξεις για τη 
συλλογή πληροφοριών και την υποβολή 
εκθέσεων για υπόνοιες δηλητηριάσεων και 
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες που 
διατίθενται κατόπιν ιατρικού αιτήματος.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τους ελέγχους πρέπει να ορισθούν σε κανονισμό του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 126
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 3α, 
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. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 127
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 3 

1. Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
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εγκρίνονται τα εξής: εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 76 
παράγραφος 3.

α) τροποποιήσεις των παραρτημάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·
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·
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·
δ) τροποποιήσεις του κανονισμού που 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την 
επισήμανση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 1·
ε) τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη προσαρμογή των διατάξεων για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται 
στην Επιτροπή – τροπολογίες στα άρθρα 8, 29 και 62. 

Τροπολογία 128
Άρθρο 75, παράγραφος 2

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
76 παράγραφος 2 εκδίδεται κανονισμός 
που περιλαμβάνει τον κατάλογο των 
δραστικών ουσιών που παρατίθενται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι 
εν λόγω ουσίες λογίζονται εγκεκριμένες 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2. Σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 76 
παράγραφος 3α εκδίδεται κανονισμός που 
περιλαμβάνει τον κατάλογο των δραστικών
ουσιών που παρατίθενται στο παράρτημα I 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι εν λόγω 
ουσίες λογίζονται εγκεκριμένες δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 129
Άρθρο 76, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της εν λόγω απόφασης.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 130
Παράρτημα Ι

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Το προτεινόμενο σύστημα διαχωρισμού σε ζώνες είναι παραπλανητικό διότι αναφέρεται στις 
ζώνες οι οποίες δεν έχουν σχετικά παρόμοιες γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Το προτεινόμενο σύστημα διαχωρισμού σε ζώνες υπονομεύει την χορήγηση έγκρισης 
σε εθνικό επίπεδο και δεν συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας και επικουρικότητας διότι 
υπερβαίνει την απαιτούμενη δράση για επίσπευση της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι 
αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την τροποποίηση του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης 
χωρίς την εφαρμογή του συστήματος έγκρισης κατά ζώνες.

Τροπολογία 131
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 

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 τρία φυτοπροστατευτικά 
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προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία για 
τουλάχιστον μία από τις 
αντιπροσωπευτικές χρήσεις.

προϊόντα που περιέχουν τη δραστική 
ουσία για το πλήρες φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων.

Τροπολογία 132
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.6

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, 
τις πιθανές εκ συνδυασμού επιδράσεις 
καθώς και την ευπάθεια συγκεκριμένων 
ομάδων του πληθυσμού όπως οι έγκυες 
και θηλάζουσες γυναίκες, τα κυήματα και 
τα έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά. 

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

3.6.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνο εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής γονιδιοτοξικότητας υψηλότερου 
επιπέδου η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως 
μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1, 2 ή 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 

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, 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
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καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνοι 
ουσίες κατηγορίας 1 ή 2, εκτός εάν η 
έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.

επιστημονικής βιβλιογραφίας, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως καρκινογόνοι 
ουσίες κατηγορίας 1, 2 ή 3.

3.6.4. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση της 
δοκιμής τοξικότητας για την αναπαραγωγή 
η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις 
δραστικές ουσίες και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως τοξικές για 
την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, εκτός 
εάν η έκθεση των ανθρώπων σε αυτή τη 
δραστική ουσία που περιέχεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε 
ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες 
χρήσης, αμελητέα.

3.6.4. 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, 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας, δεν 
καταχωρίζονται ή δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ως τοξικές για 
την αναπαραγωγή κατηγορίας  1, 2 ή 3. 

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.

3.6.5. 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 ότι διαθέτουν 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για τις 
οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν 
τοξικολογική σημασία για τον άνθρωπο 
περιλαμβανομένων των περιπτώσεων 
πιθανής έκθεσης κατά τη διάρκεια της 
κύησης ή/και της παιδικής ηλικίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές 
εκ συνδυασμού επιδράσεις. 
3.6.6. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν, με βάση την αξιολόγηση ή 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία, 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας, δεν 
θεωρείται ότι έχουν νευροτοξικές ή 



PR\662101EL.doc 77/91 PE 388.326v01-00

EL

ανοσοτοξικές ιδιότητες για τους 
ανθρώπους, λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση κατά τη διάρκεια της κύησης 
ή/και της παιδικής ηλικίας καθώς και  τις 
πιθανές εκ συνδυασμού επιδράσεις.  

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

Τα καρκινογόνα, τοξικά για την αναπαραγωγή και μεταλλαξιογόνα φυτοφάρμακα (CRM) που 
καταχωρίζονται στην κατηγορία 3 δεν πρέπει να εγκριθούν έως ότου τα επιστημονικά 
αποτελέσματα αποδείξουν ότι δεν έχουν δυνητικές τέτοιες επιπτώσεις.

Τροπολογία 133
Παράρτημα II, σημείο 3.7.1, εισαγωγή και στοιχεία α) και β)

3.7.1. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν δεν θεωρούνται έμμονοι 
οργανικοί ρύποι.

3.7.1. 3.7.1. Οι δραστικές ουσίες 
εγκρίνονται μόνον εάν, ούτε οι ίδιες ούτε 
τα προϊόντα μεταποίησής τους ή τα 
κατάλοιπά τους θεωρούνται έμμονοι 
οργανικοί ρύποι.

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι ορίζονται ως 
εξής:

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι ορίζονται ως 
εξής:

α) Εμμονή: α) Εμμονή:
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· 

ii) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν 
ότι η δραστική ουσία είναι κατά τα άλλα 
επαρκώς έμμονη για να εμπνέει ανησυχία·

β) Βιοσυσσώρευση: β) Βιοσυσσώρευση:
i) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ή ο 
συντελεστής βιοσυσσώρευσής τους στα 
υδρόβια είδη είναι μεγαλύτερος από 5 000

i) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ή ο 
συντελεστής βιοσυσσώρευσής τους στα 
υδρόβια είδη είναι μεγαλύτερος από 2 000
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ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ότι ο 
λογάριθμος Ko/w είναι μεγαλύτερος από 5·

ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ότι ο 
λογάριθμος Ko/w είναι μεγαλύτερος από 5·

ii) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν 
ότι η χημική ουσία παρουσιάζει άλλους 
λόγους ανησυχίας, όπως υψηλή 
βιοσυσσώρευση σε άλλα μη στοχευόμενα 
είδη, υψηλή τοξικότητα ή οικοτοξικότητα· 
και

ii) Αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν 
ότι η χημική ουσία παρουσιάζει άλλους 
λόγους ανησυχίας, όπως υψηλή 
βιοσυσσώρευση σε άλλα μη στοχευόμενα 
είδη, υψηλή τοξικότητα ή οικοτοξικότητα·
ή
iii) Δεδομένα παρακολούθησης σε ζώντες 
οργανισμούς που δείχνουν ότι το 
δυναμικό βιοσυσσώρευσης της 
δραστικής ουσίας είναι επαρκές για να 
εμπνέει ανησυχία· ή

Αιτιολόγηση

Τα τρία κριτήρια POP πρέπει να είναι μεμονωμένα απορριπτικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά δεν 
πρέπει να ακυρώνονται από υπολογισμούς για την έκθεση ή άλλες συνθήκες και εκτιμήσεις, 
σύμφωνα με το Παράρτημα D της σύμβασης της Στοκχόλμης.

Τροπολογία 134
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.2., εισαγωγή, υποπαράγραφος 1

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

3.7.2. Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται 
μόνον εάν ούτε οι ίδιες ούτε τα προϊόντα 
μεταποίησής τους ή τα κατάλοιπά τους
θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές 
και τοξικές (ΑΒΤ) ουσίες.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια στην πρόταση της Επιτροπής προέρχονται από το REACH, μολονότι οι ελλείψεις 
τους είχαν ήδη αναγνωρισθεί στο πλαίσιο του REACH, υπόκεινται σε επανεξέταση εντός ενός 
έτους Τα κριτήρια REACH για τις ουσίες ΑΒΤ και vPvB είναι τόσο άτεγκτα που ακόμη και πολύ 
γνωστές ουσίες ΑΒΤ όπως εκείνες που απαριθμούνται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους 
έμμονους οργανικούς ρύπους, δεν εντοπίζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής 
είναι σημαντικό να επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων αποδεικτικών στοιχείων και όχι απλώς να 
αρκούμαστε στο να λαμβάνουμε υπόψη αποτελέσματα δοκιμών που συχνά δεν υπάρχουν ούτε 
είναι εφαρμόσιμα.

Τροπολογία 135
Παράρτημα II, σημείο 3.7.2.1

Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
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ανθεκτικότητας όταν: ανθεκτικότητας όταν υπάρχουν αποδείξεις 
ότι:

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

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

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες.

- 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.

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.

Πληροί επίσης το κριτήριο 
ανθεκτικότητας όταν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία ότι η ουσία είναι 
κατά τα άλλα επαρκώς ανθεκτική για να 
εμπνέει ανησυχία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο σημείο 3.7.2.

Τροπολογία 136
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.2.2, υποπαράγραφος 2 α (νέο) 

Πληροί επίσης το κριτήριο της 
βιοσυσσώρευσης όταν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία υψηλής 
βιοσυσσώρευσης σε άλλα είδη ή δεδομένα 
παρακολούθησης σε ζώντες οργανισμούς 
που δείχνουν ότι το δυναμικό 
βιοσυσσώρευσης της χημικής ουσίας 
είναι επαρκές για να εμπνέει ανησυχία.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο σημείο 3.7.2.

Τροπολογία 137
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.2.3., υποπαράγραφος 2

- 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

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

Τροπολογία 138
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.7.3., εισαγωγή, υποπαράγραφος 1

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

3.7.3. Μια δραστική ουσία δεν θεωρείται 
ότι συμμορφώνεται με το άρθρο 4, όταν η 
ίδια ή τα προϊόντα μεταποίησής της ή τα 
κατάλοιπά της είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
και ιδιαίτερα βιοσυσσωρευτικά.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια στην πρόταση της Επιτροπής προέρχονται από το REACH, μολονότι οι ελλείψεις 
τους είχαν ήδη αναγνωρισθεί στο πλαίσιο του REACH, υπόκεινται σε επανεξέταση εντός ενός 
έτους. Τα κριτήρια REACH για τις ουσίες ΑΒΤ και vPvB είναι τόσο άτεγκτα που ακόμη και 
πολύ γνωστές ουσίες ΑΒΤ όπως εκείνες που απαριθμούνται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους, δεν εντοπίζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης 
αυτής είναι σημαντικό να επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων αποδεικτικών στοιχείων και όχι 
απλώς να αρκούμαστε στο να λαμβάνουμε υπόψη αποτελέσματα δοκιμών που συχνά δεν 
υπάρχουν ούτε είναι εφαρμόσιμα.

Τροπολογία 139
Παράρτημα II, παράγραφος 3.7.3.1.

Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο 
της ιδιαίτερης ανθεκτικότητας όταν:

Μια δραστική ουσία πληροί το κριτήριο της 
ιδιαίτερης ανθεκτικότητας όταν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι:

- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα 
γλυκά ύδατα, καθώς και στα ύδατα των 
εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 

- ο χρόνος ημιζωής στα θαλάσσια και στα 
γλυκά ύδατα, καθώς και στα ύδατα των 
εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 
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ημέρες, ή 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 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.

- ο χρόνος ημιζωής στο έδαφος υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες.

Πληροί επίσης το κριτήριο της ιδιαίτερης 
ανθεκτικότητας όταν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι η ουσία είναι κατά τα άλλα 
επαρκώς εξαιρετικά ανθεκτική για να 
εμπνέει ανησυχία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο σημείο 3.7.3.

Τροπολογία 140
Παράρτημα II, σημείο 3.7.3.2., υποπαράγραφοι 1 α και 1 β (νέες)

Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης 
βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 
βιοσυγκέντρωση στα υδρόβια είδη. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία 
που αφορούν υδρόβια είδη τόσο των 
γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων.
Πληροί επίσης το κριτήριο της ιδιαίτερης 
βιοσυσσώρευσης όταν υπάρχουν 
αποδείξεις υψηλής βιοσυσσώρευσης σε 
άλλα είδη ή δεδομένα παρακολούθησης 
σε ζώντες οργανισμούς που δείχνουν ότι 
το δυναμικό βιοσυσσώρευσης της 
χημικής ουσίας είναι επαρκές για να 
εμπνέει ανησυχία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο σημείο 3.7.3.

Τροπολογία 141
Παράρτημα II, σημείο 3.8.2

3.8.2. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 3.8.2. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
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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.

συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν, 
με βάση την αξιολόγηση κοινοτικών ή 
διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 
γραμμών για τις δοκιμές και άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες, 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας, δεν 
θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής που είναι 
πιθανόν να έχουν τοξικολογική σημασία 
για οργανισμούς-μη στόχους.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης τα απορριπτικά κριτήρια για χρόνιες επιπτώσεις στην 
υγεία δεν πρέπει να συσχετίζονται μόνον με την αξιολόγηση της έκθεσης, και διότι δεν υπάρχει 
δεσμευτικός ορισμός για τις "ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης". Είναι απαραίτητο 
να ευθυγραμμισθεί αυτή η παράγραφος με τους όρους έγκρισης δραστικών ουσιών σε σχέση με 
την υγεία του ανθρώπου λαμβάνοντας υπόψη και "άλλα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες" 
επιπροσθέτως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Τροπολογία 142
Παράρτημα II, σημείο 3.8.2 α (νέο)

3.8.2α. Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με το άρθρο 4 μόνον εάν 
έχει αμελητέες ιδιότητες τοξικότητας για 
τις μέλισσες, το δε πηλίκο του κινδύνου 
έκθεσης (HQ) είναι χαμηλότερο από 50.

Αιτιολόγηση

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 κινδύνου.

Τροπολογία 143
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.9 

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν, 
κατά περίπτωση, μπορούν να 
προσδιοριστούν τα υπολείμματα για τους 
σκοπούς της εκτίμησης κινδύνου και για 

Μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν
μπορούν να προσδιοριστούν τα 
υπολείμματα και εάν αναλυτικές μέθοδοι 
ευρείας χρήσεως επιτρέπουν την 
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την επιβολή των διατάξεων. ανίχνευσή της για τους σκοπούς της 
εκτίμησης κινδύνου και για την επιβολή 
των διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εισάγει δύο στοιχεία στο παρόν άρθρο. Πρώτον, για όλα τα εγκεκριμένα 
φυτοφάρμακα πρέπει να υπάρχει ορισμός υπολειμμάτων. Δεύτερον, ο συνήθης εργαστηριακός 
εξοπλισμός πρέπει μπορεί να εντοπίζει και να τα υπολείμματα όλων των ουσιών στην αγορά 
πράγμα που δεν ισχύει επί του παρόντος. Ο συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός μπορεί να 
ανιχνεύει λίγο περισσότερες από εκατό ουσίες όταν υπάρχουν πολύ περισσότερες στην αγορά 
που για την ώρα είναι "αόρατες" για τους σκοπούς της υπαγωγής τους σε κανονιστική ρύθμιση 
και παρακολούθηση.

Τροπολογία 144
Παράρτημα II, σημείο 3.9 α (νέο)

3.9 α. Επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα 
Μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν 
ο αντίκτυπός της στην τροφική αλυσίδα 
των ανώτερων οργανισμών θεωρείται 
αποδεκτός με βάση επιστημονικώς 
εγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης 
κινδύνου και, εάν εγκριθεί, ο εκτιμώμενος 
αντίκτυπος στο οικοσύστημα μειώνεται 
μέσω συστήματος άμβλυνσης και 
αντιστάθμισης.

Αιτιολόγηση

Πολλά φυτοφάρμακα έχουν έμμεσες επιπτώσεις στο οικοσύστημα δηλ. μέσω των επιπτώσεων 
στην τροφική αλυσίδα (μείωση του πληθυσμού των πτηνών λόγω της μαζικής μείωσης των 
εντόμων με τα οποία τρέφονται τα πτηνά). Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν 
χρησιμοποιώντας την επιστημονική μεθοδολογία που περιγράφεται στην έκδοση: Butler SJ, 
Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. 
Science, 315, 381-384.  

Τροπολογία 145
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4

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

Μια δραστική ουσία ορίζεται ως υποψήφια 
για υποκατάσταση ουσία σύμφωνα με το 
άρθρο 24, όταν πληρούται οιαδήποτε από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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- η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι 
αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
της πλειονότητας των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών·

- η ADI, η ARfD ή η AOEL της είναι 
χαμηλότερη από την αντίστοιχη της 
πλειονότητας των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη 
τους κατοίκους, τους παρευρισκομένους 
και τις πλέον ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού·

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

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

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

- υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικοί με τη 
φύση των κρίσιμων επιπτώσεων και 
ιδιοτήτων που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στη λήψη πολύ περιοριστικών μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου (όπως ο ατομικός 
εξοπλισμός εκτεταμένης προστασίας ή οι 
πολύ ευρείες ζώνες προστασίας)·

- έχει δυνητικώς ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής, νευροτοξικότητας ή 
ανοσοτοξικότητας για ενηλίκους ή κατά 
την ανάπτυξη, βάσει αξιολόγησης και 
άλλων δεδομένων και πληροφοριών 
περιλαμβανομένης επισκόπησης της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας· 

- περιέχει σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών.

- περιέχει σημαντική αναλογία μη 
δραστικών ισομερών.

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, 
νευροτοξικότητας ή ανοσοτοξικότητας δεν εγκρίνονται. Οι ουσίες οι οποίες έχουν δυνητικώς 
τέτοιες ιδιότητες αλλά δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία, ειδικά όταν η έκθεση 
συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του οργανισμού, πρέπει να θεωρούνται υποψήφιες για 
υποκατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις νευροτοξικότητας για την 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 146
Παράρτημα II α (νέα)

Παράρτημα II α
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Κατάλογος εγκεκριμένων για προσθήκη 
στα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα 
δραστικών ουσιών   

Αιτιολόγηση

Η καταχώρηση των εγκεκριμένων ουσιών σε Παράρτημα του κανονισμού πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 147
Παράρτημα III, τίτλος

Κατάλογος βοηθητικών που δεν
επιτρέπεται να περιέχονται σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Κατάλογος βοηθητικών, προστατευτικών 
και συνεργιστικών που επιτρέπεται να 
περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Αιτιολόγηση

Τα βοηθητικά είναι δυνατόν να έχουν αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 
Πρέπει επομένως να εγκρίνονται και να περιλαμβάνονται σε θετικό κατάλογο.

Τροπολογία 148
Παράρτημα ΙV, σημείο 1

Τα κράτη μέλη διενεργούν συγκριτική 
αξιολόγηση όταν αξιολογούν αίτηση 
έγκρισης για ένα φυτοπροστατευτικό 
προϊόν που περιέχει δραστική ουσία η 
οποία έχει εγκριθεί ως ουσία υποψήφια για 
υποκατάσταση.

Τα κράτη μέλη διενεργούν συγκριτική 
αξιολόγηση όταν αξιολογούν αίτηση 
έγκρισης για ένα φυτοπροστατευτικό 
προϊόν. Κατά τη διεργασία αυτή δίδεται 
προτεραιότητα σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία η 
οποία έχει εγκριθεί ως ουσία υποψήφια για 
υποκατάσταση.

Σε περίπτωση που εξετάζεται το 
ενδεχόμενο απόρριψης ή ανάκλησης μιας 
έγκρισης φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
υπέρ ενός εναλλακτικού 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (στο εξής 
«υποκατάσταση»), το εναλλακτικό προϊόν 
πρέπει, με βάση τις επιστημονικές και 
τεχνικές γνώσεις, να παρουσιάζει 
σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για την 
υγεία ή το περιβάλλον. Πρέπει να 
διενεργείται αξιολόγηση του εναλλακτικού 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ώστε να 
αποδεικνύεται κατά πόσον μπορεί να 

Σε περίπτωση που εξετάζεται το 
ενδεχόμενο απόρριψης ή ανάκλησης μιας 
έγκρισης φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
υπέρ ενός εναλλακτικού 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (στο εξής 
«υποκατάσταση»), το εναλλακτικό προϊόν 
πρέπει, με βάση τις επιστημονικές και 
τεχνικές γνώσεις, να παρουσιάζει 
σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για την 
υγεία ή το περιβάλλον. Πρέπει να 
διενεργείται αξιολόγηση του εναλλακτικού 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ώστε να 
αποδεικνύεται κατά πόσον μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί με παρόμοια 
αποτελέσματα στον οργανισμό-στόχο και 
χωρίς σοβαρά οικονομικά και πρακτικά 
μειονεκτήματα για τους χρήστες.

χρησιμοποιηθεί με παρόμοια 
αποτελέσματα στον οργανισμό-στόχο και 
χωρίς σοβαρά οικονομικά και πρακτικά 
μειονεκτήματα για τους χρήστες.

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 ημική 
πολυμορφία των δραστικών ουσιών, κατά 
περίπτωση, ή οι μέθοδοι και πρακτικές 
διαχείρισης καλλιεργειών και πρόληψης 
επιβλαβών οργανισμών ενδείκνυνται 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 πρέπει να 
πραγματοποιείται 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.

Αιτιολόγηση
Ακόμη και προϊόντα που δεν περιέχουν ουσία υποψήφια για υποκατάσταση ενδέχεται να μην 
εγκριθούν από τα κράτη μέλη εάν στην αγορά υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μην περιορίζονται στον κατάλογο της ΕΕ με τις 
υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες εάν το επιθυμούν με βάση την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα στη συγκριτική αξιολόγηση και 
υποκατάσταση δίδεται πάντως στις υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες.
Οι μη χημικές μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης καλλιεργειών και πρόληψης παρασίτων 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στη συγκριτική αξιολόγηση.

Τροπολογία 149
Παράρτημα ΙV, σημείο 2

Οι σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 
κινδύνου πρέπει να εντοπίζονται κατά 
περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές. Πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες της 

Οι σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 
κινδύνου, ειδικά για κινδύνους που 
αφορούν την υγεία, πρέπει να εντοπίζονται 
κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές, 
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δραστικής ουσίας και η δυνατότητα 
έκθεσης διαφόρων επιμέρους ομάδων του 
πληθυσμού (επαγγελματίες ή μη 
επαγγελματίες χρήστες, παρευρισκόμενοι, 
εργαζόμενοι, κάτοικοι, ειδικές ευάλωτες 
ομάδες ή καταναλωτές) άμεσα ή έμμεσα 
μέσω των τροφίμων, των ζωοτροφών, του 
ύδατος ή του περιβάλλοντος. Πρέπει να 
συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες, 
όπως η αυστηρότητα των επιβαλλόμενων 
περιορισμών στη χρήση και ο 
προβλεπόμενος εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας.

λαμβανομένων υπόψη των γνωστών 
σωρευτικών συνεργιστικών δράσεων. 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες 
της δραστικής ουσίας και η δυνατότητα 
έκθεσης διαφόρων επιμέρους ομάδων του 
πληθυσμού (επαγγελματίες ή μη 
επαγγελματίες χρήστες, παρευρισκόμενοι, 
εργαζόμενοι, κάτοικοι, ειδικές ευάλωτες 
ομάδες ή καταναλωτές) άμεσα ή έμμεσα 
μέσω των τροφίμων, των ζωοτροφών, του 
ύδατος ή του περιβάλλοντος. Πρέπει να 
συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες, 
όπως η αυστηρότητα των επιβαλλόμενων 
περιορισμών στη χρήση και ο 
προβλεπόμενος εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας.

Για το περιβάλλον, ένας συντελεστής 
τουλάχιστον 10 μεταξύ των λόγων της 
προβλεπόμενης περιβαλλοντικής 
συγκέντρωσης (PEC) και της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς 
επιπτώσεις (PNEC) διαφορετικών 
δραστικών ουσιών θεωρείται σημαντική 
διαφορά σε επίπεδο κινδύνου.

Για το περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη 
των γνωστών συνεργιστικών δράσεων,
ένας συντελεστής τουλάχιστον 3 μεταξύ 
των λόγων της προβλεπόμενης 
περιβαλλοντικής συγκέντρωσης (PEC) και 
της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς 
επιπτώσεις (PNEC) διαφορετικών 
δραστικών ουσιών θεωρείται σημαντική 
διαφορά σε επίπεδο κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εκ συνδυασμού αποτελέσματα των φυτοφαρμάκων. 
Ένας συντελεστής 10 μεταξύ PEC και PNEC θα περιόριζε ασκόπως τον αριθμό των ουσιών 
που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Με την απόφαση θέσπισης του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παραδέχθηκαν ότι πρέπει να μειωθούν περαιτέρω 
οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τονίζουν 
την ανάγκη πιο φιλικής για το περιβάλλον χρήσης των φυτοφαρμάκων και 
επιχειρηματολογούν υπέρ μιας διττής προσέγγισης με πλήρη εφαρμογή και κατάλληλη 
επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και ανάπτυξη θεματικής 
στρατηγικής για την βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής που είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ακόμα 
αναθεώρησης της οδηγίας 91/414, πρέπει κατά τη γνώμη της εισηγήτριας να βασιστεί στις 
αιτιολογήσεις του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Επιπλέον, πρέπει να 
αποσκοπεί στην εφαρμογή των επίκαιρων στοιχείων των προοπτικών και αναδρομικών 
στρατηγικών αξιολόγησης σχετικά με τους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και 
να διασφαλίζει την συνοχή με άλλες πολιτικές.

Στόχοι

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και της 
θεματικής στρατηγικής για την βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, ο κανονισμός πρέπει να 
διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια φρονεί ότι ως βάση πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα άρθρα 152, 
παράγραφος 4β και 175 ΣΕΚ και να δοθεί προτεραιότητα στην τήρηση της αρχής της 
πρόληψης σε σχέση με άλλα συμφέροντα. 

Συνοχή

Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, στην πρόταση πρέπει να υπάρχει σαφέστερη αναφορά στις 
σχέσεις με άλλες πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν 
είναι ασύμβατος με τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας της οδηγίας - πλαισίου για τα 
ύδατα και τις θυγατρικές οδηγίες της. Τούτο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω τακτικών 
επανεξετάσεων.
Επίσης, πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές της προστασίας των ζώων στο πλαίσιο του ελέγχου 
των δραστικών ουσιών και των προϊόντων. Τούτο σημαίνει, όχι μόνο ελαχιστοποίηση των 
δοκιμών σε θηλαστικά, αλλά και συντονισμένη συλλογή και απεριόριστη διάθεση 
επιστημονικών μελετών σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους δοκιμής. 

Αρχή της υποκατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί απολύτως αναγκαίο να εφαρμοστούν οι αρχές των συναφών
νομοθετικών πράξεων και κυρίως του REACH και της οδηγίας για τα βιοκτόνα καθώς και η 
αρχή της υποκατάστασης και η συγκριτική αξιολόγηση, προκειμένου να περιοριστούν οι 
κίνδυνοι που εγκυμονούν τα φυτοφάρμακα, δεδομένου ότι η τήρηση των μέτρων περιορισμού 
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των κινδύνων κατά την χρήση των φυτοφαρμάκων στους τόπους καλλιέργειας δεν είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί επαρκώς.  
Κατά την υποκατάσταση δεν θα έπρεπε απλώς να αντικατασταθούν οι προβληματικές ουσίες 
με λιγότερο αμφίβολες από άποψη καταλληλότητας ουσίες, αλλά θα έπρεπε επίσης να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών μη χημικών μεθόδων καταπολέμησης και 
πρόληψης για την φυτοπροστασία.  Τούτο ανταποκρίνεται στην αρχή της θεματικής 
στρατηγικής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να περιοριστεί η χρήση χημικών - συνθετικών 
φυτοφαρμάκων στην γεωργία.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών για 
προϊόντα που επιτρέπουν φυσικό βιολογικό έλεγχο, όπως για παράδειγμα μικροοργανισμοί 
και σκευάσματα που περιέχουν ιούς ή φερομόνες.  Μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών 
ερευνών, οι ουσίες αυτές δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, αλλά να υπαχθούν σε ειδικές ρυθμίσεις.
Επιπλέον, οι στόχοι της θεματικής στρατηγικής όσον αφορά την υποχρεωτική καθιέρωση στη 
γεωργία προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας, πρέπει να ενσωματωθούν αντίστοιχα στους ορισμούς και στα μέτρα του 
παρόντος κανονισμού που αφορούν τις "ορθές γεωργικές πρακτικές" και την "ορθή χρήση 
των φυτοφαρμάκων".   Στο πλαίσιο αυτό, τα εν λόγω μέτρα θα έπρεπε αντί για το 2014 να 
καταστούν ήδη το 2012 αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Χορήγηση αδειών κατά ζώνες

Με γνώμονα  τους στόχους του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν θεωρεί σκόπιμη την 
δημιουργία ζωνών και την κατά ζώνες χορήγηση αδειών για φυτοφάρμακα· κατά τη γνώμη 
της, η προσέγγιση αυτή αντιβαίνει στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ και στην προσέγγιση της 
οδηγίας - πλαισίου για τα ύδατα.
Αφενός, η αυθαίρετη διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζώνες δεν ανταποκρίνεται σε 
κανένα οικολογικό ή γεωφυσικό κριτήριο. Η διαίρεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
καθιέρωση ενός ορίου ζώνης, το οποίο, για παράδειγμα, χωρίζει τις όχθες εκατέρωθεν του 
ποταμού Μοζέλα σε διαφορετικές "νομικές περιοχές".  Η αξιολόγηση και η διαχείριση των 
κινδύνων θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένες προς βιότοπους και εδαφικές - κλιματικές 
συνθήκες που έχουν υποβληθεί σε διαφοροποίηση μικρότερης κλίμακας. Επιπλέον, κάθε 
κράτος μέλος θα έπρεπε να διατηρήσει τη δυνατότητα, να υπερβαίνει τις κοινοτικές 
προδιαγραφές όσον αφορά τα θεσπισθέντα πρότυπα προστασίας ή να λαμβάνει αποφάσεις 
στον τομέα της χορήγησης αδειών προϊόντων, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι των εθνικών 
προγραμμάτων δράσης για τα φυτοφάρμακα, των υγειονομικών προγραμμάτων ή των 
περιβαλλοντικών μέτρων. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί σε κάθε κράτος μέλος η δυνατότητα να 
υποβάλλει τις αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση αδειών σε αξιολόγηση της 
χρησιμότητας, η οποία θα διενεργείται με βάση τις ειδικές εθνικές συνθήκες.
Για τους λόγους αυτούς, η εισηγήτρια προτείνει, αντί για την αυθαίρετη δημιουργία ζωνών, 
να διατηρηθεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών αδειών, επιτρέποντας όμως 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να προβαίνουν στη θέσπιση 
εθνικών ή περιφερειακών προδιαγραφών. 

Ευαίσθητες ομάδες

Κατά βάση, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο να εστιασθούν οι στόχοι προστασίας στις πιο 
αδύναμες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Εκτός από τα παιδιά και τα έμβρυα, τις εγκύους 
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και τις θηλάζουσες μητέρες, στις ομάδες αυτές συγκαταλέγονται και οι ομάδες των χρηστών 
για επαγγελματικούς λόγους, οι περίοικοι και τα άτομα που πάσχουν από αναπηρία ή 
ασθένεια. Όλες οι στρατηγικές ελέγχου και λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα επίκαιρα επιστημονικά στοιχεία. 
Πρόσφατες έρευνες για την ανίχνευση καταλοίπων καταδεικνύουν κυρίως για τα 
οπωροκηπευτικά προϊόντα υπέρβαση κατά το 200πλάσιο του ορίου της οδηγίας 2006/215 σε 
παιδικές τροφές. Σε επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν αποδειχθεί με τρόπο που προκαλεί 
φρίκη οι νευρολογικές βλάβες που προκαλεί η επιβάρυνση του οργανισμού με φυτοφάρμακα 
ιδίως στη νηπιακή ηλικία (μεταξύ άλλων, μειωμένος δείκτης ευφυΐας σε παιδιά).     Τα 
στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Η Κοινότητα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για 
την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και υπέρ της υγιεινής διατροφής. Θα ήταν παράλογο να 
καταναλώνονται λιγότερα φρούτα και λαχανικά, εξαιτίας της υπερβολικά υψηλής 
επιβάρυνσής τους με φυτοφάρμακα. Οι πρακτικές χορήγησης άδειας και η επισήμανση 
πρέπει να είναι επικεντρωμένες σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες. 

Σημερινό στάδιο των επιστημονικών στοιχείων 

Οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται πάντα στα επίκαιρα 
επιστημονικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η τακτική επανεξέταση όλων των 
αδειών χρήσης ουσιών. Επιπλέον, αποφασιστική σημασία έχουν και οι βασικές προϋποθέσεις 
για την επανεξέταση και τον έλεγχο, όπως για παράδειγμα η επαρκώς ευαίσθητη και 
εύχρηστη αναλυτική ανιχνευσιμότητα των ουσιών και των μεταβολιτών τους σε όλα τα  
στοιχεία του περιβάλλοντος ή στους φακέλους δεδομένων που αφορούν όλους τους τομείς 
εφαρμογής για τους οποίους υποβάλλονται αιτήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος
δυνατός βαθμός ελεύθερης πρόσβασης στα επιστημονικά στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις. 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο των ουσιών πρέπει να οδηγούν σε μια ευέλικτη, 
ειδική για κάθε περίπτωση εξέταση των αποφάσεων χορήγησης αδειών, όπως για παράδειγμα 
σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης των θεσπισθέντων ανώτατων ποσοτήτων 
καταλοίπων στα τρόφιμα, στο πόσιμο νερό κλπ. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η 
σύνδεση με την χορήγηση άδειας, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαία την διενέργεια 
υποχρεωτικού ελέγχου μετά από την χορήγηση άδειας, δεδομένου ότι κατά κανόνα, στο 
πλαίσιο του σημερινού ελέγχου δεν υποβάλλονται σε δειγματοληπτικό έλεγχο όλες οι ουσίες, 
οι σχετικοί μεταβολίτες ή οι σχετικές βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην πράξη. 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά υπό μορφή 
μειγμάτων και ότι περιέχονται επίσης ως πολλαπλά κατάλοιπα ή αναμεμειγμένα με άλλες 
μολυντικές ουσίες σε προϊόντα και στοιχεία του περιβάλλοντος.  Κατά την εξέταση των 
αδειών πρέπει να συνεκτιμώνται πιθανές συνδυασμένες επιπτώσεις με βάση τις σημερινές 
γνώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια σωρευτικών ή συνεργειακών επιπτώσεων, 
πρέπει, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία, να αντιμετωπίζονται οι 
κίνδυνοι μέσω προληπτικών μέτρων διαχείρισης των κινδύνων. 

Κριτήρια αποκλεισμού

Δεδομένου ότι στο παρελθόν έχει αποδειχθεί με βάση πολλά παραδείγματα ότι, παρά τους 
αυστηρούς περιορισμούς, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο έκθεσης σε 
επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να οριστούν κριτήρια αποκλεισμού με βάση τις ιδιότητες των 
ουσιών, προκειμένου να αποτραπούν εκ των προτέρων απαράδεκτες δυνητικές επιπτώσεις 
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στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε ουσίες που 
έχουν μακρά διάρκεια ζωής ή που συσσωρεύονται στο περιβάλλον, σε ζωντανούς 
οργανισμούς ή στην τροφική αλυσίδα, σε ουσίες που έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή  
τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητες, καθώς και σε ουσίες με ορμονικές και τοξικές για το 
νευρικό ή το ανοσοποιητικό σύστημα επιπτώσεις.  Εν προκειμένω, θα έπρεπε, σύμφωνα με τα 
πρότυπα της προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, να θεσπιστούν 
αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που προβλέπει το σημερινό σχέδιο.

Διαφάνεια και ανταγωνισμός

Η εισηγήτρια θεωρεί ουσιώδες να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια καθ' όλη την 
πορεία, από την χορήγηση άδειας και την εφαρμογή μέχρι την κατάληξη στους καταναλωτές. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις ουσίες στις 
οποίες έχει χορηγηθεί άδεια· επίσης, πρέπει να δημοσιεύονται σημαντικές για τους 
καταναλωτές πληροφορίες (π.χ. οικοτοξικολογικά δεδομένα) που προκύπτουν από τις 
διαδικασίες χορήγησης άδειας και τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ανίχνευση 
καταλοίπων. Εκτός από την προτεινόμενη διάταξη σχετικά με την τήρηση δεδομένων όσον 
αφορά την χρήση φυτοφαρμάκων, η εισηγήτρια προτείνει τη θέσπιση "διαβατηρίου 
φυτοφαρμάκων", με το οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
ανιχνευσιμότητα στην τροφική αλυσίδα.  Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται και στο εμπόριο 
εντονότερος ανταγωνισμός υπέρ των  υγιεινών τροφίμων. Σε τελική ανάλυση, οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, ποια φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την παραγωγή των τροφίμων.


