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Ι
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/8/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 16ησ ΦεβρουαρÝου 1998
για τη διÀθεση βιοκτÞνων στην αγορÀ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3), υπÞ το πρÝσµα του κοινου σχεδÝου που εγκρÝθηκε απÞ την επιτροπη συνδιαλλαγησ στισ 16 ∆εκεµβρÝου
1997,
Εκτιµωντασ:
(1) Þτι, στο ψηφισµÀ τουσ τησ 1ησ ΦεβρουαρÝου 1993

σχετικÀ µε Ûνα κοινοτικÞ πρÞγραµµα πολιτικησ και
δρÀσεωσ για το περιβÀλλον και τη βιωσιµη ανÀπτυξη(4), το Συµβουλιο και οι αντιπρÞσωποι των
κυβερνησεων των κρατων µελων, συνελθÞντεσ στα
πλαÝσια του ΣυµβουλÝου, ενÛκριναν τη γενικη προσÛγγιση και στρατηγικη του προγρÀµµατοσ που υπÛβαλε
η Επιτροπη, στο οποÝο τονÝζεται η ανÀγκη για διαχεÝριση του κινδυνου των µη γεωργικων παρασιτοκτÞνων¯

(2) Þτι, τÞσο κατÀ την Ûγκριση, το 1989, τησ Þγδοησ

τροποποÝησησ (5) τησ οδηγÝασ 76/769/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουλÝου 1976, περÝ προσεγγÝ-

(1) ΕΕ C 239 τησ 3.9.1993, σ. 3, ΕΕ C 261 τησ 6.10.1995, σ. 5 και
ΕΕ C 241 τησ 20.8.1996, σ. 8.
(2) ΕΕ C 195 τησ 18.7.1994, σ. 70 και ΕΕ C 174 τησ 17.6.1996,
σ. 32.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 18ησ ΑπριλÝου 1996
(ΕΕ C 141 τησ 13. 5. 1996, σ. 176): κοινη θÛση του ΣυµβουλÝου
τησ 20ησ ∆εκεµβρÝου 1996 (ΕΕ C 69 τησ 5.3.1997, σ. 13) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 13ησ Μαιου 1997
(ΕΕ C 167 τησ 2.6.1997, σ. 24). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ
18ησ ∆εκεµβρÝου 1997. ΑπÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 14ησ ΦεβρουαρÝου 1998.
(4) ΕΕ C 138 τησ 17.5.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 398 τησ 30.12.1989, σ. 19.

σεωσ των νοµοθετικων και κανονιστικων διατÀξεων
των κρατων µελων που αφορουν περιορισµουσ κυκλοφορÝασ στην αγορÀ και τησ χρησεωσ µερικων επικÝνδυνων ουσιων και παρασκευασµÀτων (6), Þσο και
κατÀ τισ συζητησεισ του ΣυµβουλÝου για την οδηγÝα
91/414/ΕΟΚ σχετικÀ µε τη διÀθεση στην αγορÀ
φυτοπροστατευτικων προϊÞντων(7), το Συµβουλιο
διατυπωσε την ανησυχÝα του για την Ûλλειψη εναρµονισµÛνων κοινοτικων διατÀξεων για τα βιοκτÞνα, τα
οποÝα παλαιÞτερα ηταν γνωστÀ ωσ µη γεωργικÀ
παρασιτοκτÞνα, και κÀλεσε την Επιτροπη να εξετÀσει
την κατÀσταση στα κρÀτη µÛλη και τη δυνατÞτητα να
αναληφθεÝ δρÀση σε κοινοτικÞ επÝπεδο¯
(3) Þτι τα βιοκτÞνα εÝναι αναγκαÝα για τον Ûλεγχο οργα-

νισµων που εÝναι επιβλαβεÝσ για την υγεÝα του ανθρωπου και των ζωων και για τον Ûλεγχο οργανισµων που
προκαλουν ζηµÝεσ σε φυσικÀ η µεταποιηµÛνα προϊÞντα¯ Þτι τα βιοκτÞνα ενδÛχεται να παρουσιÀζουν
κινδυνουσ διαφÞρων µορφων για τον Àνθρωπο, τα
ζωα και το περιβÀλλον, λÞγω των εγγενων ιδιοτητων
τουσ και του τρÞπου χρησησ τουσ¯

(4) Þτι η επισκÞπηση τησ Επιτροπησ απÛδειξε Þτι στα

κρÀτη µÛλη υπÀρχουν διαφορÛσ στισ κανονιστικÛσ διατÀξεισ των κρατων µελων¯ Þτι οι διαφορÛσ αυτÛσ
ενδÛχεται να συνιστουν εµπÞδια Þχι µÞνον για το
εµπÞριο βιοκτÞνων αλλÀ και για το εµπÞριο των
προϊÞντων που υποβÀλλονται σε επεξεργασÝα µε
αυτÀ, και συνεπωσ να επηρεÀζουν τη λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯ Þτι, κατÀ συνÛπεια, η Επιτροπη
πρÞτεινε να καταρτιστεÝ Ûνα πλαÝσιο κανÞνων για τη
διÀθεση βιοκτÞνων στην αγορÀ προσ χρηση, µε γνωµονα Ûνα υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ του ανθρωπου,
των ζωων και του περιβÀλλοντοσ¯ Þτι, λÞγω τησ αρχησ
τησ επικουρικÞτητασ, σε κοινοτικÞ επÝπεδο πρÛπει να
λαµβÀνονται µÞνον οι αποφÀσεισ που απαιτουνται
για την ορθη λειτουργÝα τησ κοινησ αγορÀσ και να
αποφευγεται η επικÀλυψη των εργασιων των κρατων
µελων¯ Þτι µια οδηγÝα για τα βιοκτÞνα εÝναι το καταλληλÞτερο µÛσο για τη θÛσπιση του πλαισÝου αυτου¯

(6) ΕΕ L 262 τησ 27.9.1976, σ. 201¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/16/ΕΚ (ΕΕ L 116 τησ 6.5.1997,
σ. 31).
(7) ΕΕ L 230 τησ 19.8.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/68/ΕΚ (ΕΕ L 277 τησ 30.10.1996,
σ. 25).
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(5) Þτι, στο πλαÝσιο κανÞνων, θα πρÛπει να προβλÛπεται

Þτι τα βιοκτÞνα δεν θα πρÛπει να διατÝθενται στην
αγορÀ προσ χρηση εÀν δεν τηρουν τισ σχετικÛσ διαδικασÝεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(6) Þτι, για να ληφθουν υπÞψη η ειδικη φυση ορισµÛνων

βιοκτÞνων και οι κÝνδυνοι που συνδÛονται µε την
προτεινÞµενη χρηση τουσ, ενδεÝκνυται να προβλεφθεÝ
απλουστευµÛνη διαδικασÝα Ûγκρισησ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ καταχωρησησ¯

(7) Þτι ο αιτων θα πρÛπει να υποβÀλλει φακÛλουσ µε τισ

πληροφορÝεσ που απαιτουνται για την αξιολÞγηση
των κινδυνων που θα ανακυψουν απÞ τισ προτεινÞµενεσ χρησεισ του προϊÞντοσ¯ Þτι απαιτεÝται Ûνασ κοινÞσ
πυρηνασ δεδοµÛνων για τισ δραστικÛσ ουσÝεσ και τα
βιοκτÞνα στα οποÝα περιÛχονται, ωστε να µπορουν,
τÞσο οι αιτουντεσ Ûγκριση Þσο και οι φορεÝσ που
διεξÀγουν την αξιολÞγηση, να αποφασÝζουν σχετικÀ
µε την Ûγκριση¯ Þτι, επιπλÛον, πρÛπει να καταρτιστουν
ειδικÛσ απαιτησεισ δεδοµÛνων για κÀθε τυπο προϊÞντοσ που καλυπτεται απÞ την παρουσα οδηγÝα¯
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(12) Þτι πρÛπει να καταρτιστεÝ κοινοτικÞσ κατÀλογοσ

δραστικων ουσιων που επιτρÛπεται να ενσωµατωνονται σε βιοκτÞνα¯ Þτι πρÛπει να οριστεÝ κοινοτικη
διαδικασÝα για να κρÝνεται αν µια δραστικη ουσÝα
µπορεÝ να καταχωρηθεÝ στον κοινοτικÞ κατÀλογο¯ Þτι
πρÛπει να οριστουν οι πληροφορÝεσ που πρÛπει να
υποβÀλλουν οι ενδιαφερÞµενοι για την καταχωρηση
µιασ δραστικησ ουσÝασ στον κατÀλογο¯ Þτι οι δραστικÛσ ουσÝεσ του καταλÞγου θα πρÛπει να αναθεωρουνται τακτικÀ και, ενδεχοµÛνωσ, να συγκρÝνονται
µεταξυ τουσ υπÞ συγκεκριµÛνεσ συνθηκεσ, ωστε να
λαµβÀνονται υπÞψη οι επιστηµονικÛσ και τεχνολογικÛσ εξελÝξεισ¯

(13) Þτι, λαµβανοµÛνων δεÞντωσ υπÞψη των προϊÞντων

που παρουσιÀζουν χαµηλÞ µÞνον κÝνδυνο, οι δραστικÛσ ουσÝεσ τουσ θα πρÛπει να καταχωρηθουν σε ειδικÞ
παρÀρτηµα¯ Þτι οι ουσÝεσ η κυρια χρηση των οποÝων
δεν εÝναι βιοκτÞνοσ αλλÀ που χρησιµοποιουνται ενÝοτε ωσ βιοκτÞνα, εÝτε απευθεÝασ εÝτε σε Ûνα προϊÞν που
αποτελεÝται απÞ δραστικη ουσÝα και απλÞ αραιωτικÞ,
θα πρÛπει να καταχωρηθουν σε χωριστÞ ειδικÞ
παρÀρτηµα¯

(14) Þτι, Þταν µια δραστικη ουσÝα αξιολογεÝται για την
(8) Þτι, Þταν εγκρÝνονται βιοκτÞνα, εÝναι αναγκαÝο να

εξασφαλÝζεται Þτι, Þταν χρησιµοποιουνται ορθωσ για
τον προβλεπÞµενο σκοπÞ τουσ, εÝναι αρκουντωσ αποτελεσµατικÀ και δεν Ûχουν απαρÀδεκτεσ επιπτωσεισ
στουσ οργανισµουσ για τουσ οποÝουσ προορÝζονται,
Þπωσ δηµιουργÝα ανοχησ η απαρÀδεκτησ αντοχησ,
και, στην περÝπτωση των σπονδυλωτων, δεν προκαλουν περιττη ταλαιπωρÝα και πÞνο, και δεν Ûχουν,
συµφωνα µε τισ τρÛχουσεσ επιστηµονικÛσ και τεχνικÛσ
γνωσεισ, απαρÀδεκτεσ επιπτωσεισ στο περιβÀλλον, και
ιδÝωσ στην υγεÝα του ανθρωπου η των ζωων¯

(9) Þτι εÝναι αναγκαÝο να προβλεφθουν κοινÛσ αρχÛσ για

την αξιολÞγηση και την Ûγκριση βιοκτÞνων ωστε να
εξασφαλιστεÝ εναρµονισµÛνη προσÛγγιση εκ µÛρουσ
των κρατων µελων¯

(10) Þτι δεν θα πρÛπει να απαγορευεται τα κρÀτη µÛλη να

επιβÀλλουν πρÞσθετεσ απαιτησεισ για τη χρηση βιοκτÞνων, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι οι πρÞσθετεσ αυτÛσ
απαιτησεισ εÝναι συµφωνεσ µε την κοινοτικη νοµοθεσÝα, και ιδÝωσ Þτι δεν αντιβαÝνουν προσ τισ διατÀξεισ
τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι οι διατÀξεισ αυτÛσ αποσκοπουν στην προστασÝα του περιβÀλλοντοσ και τησ υγεÝασ του ανθρωπου και των ζωων µÛσω, µεταξυ Àλλων,
του ελÛγχου των επιδηµιων και τησ προστασÝασ των
τροφÝµων και των ζωοτροφων¯

(11) Þτι, λÞγω τησ ποικιλοµορφÝασ τÞσο των δραστικων

ουσιων Þσο και των συγκεκριµÛνων βιοκτÞνων, τα
απαιτουµενα δεδοµÛνα και δοκιµÛσ θα πρÛπει να εÝναι
κατÀλληλα για τισ επιµÛρουσ περιστÀσεισ και να επιτρÛπουν τη γενικη αξιολÞγηση του κινδυνου¯

καταχωρηση τησ η Àλλη µορφη εγγραφησ τησ στο
σχετικÞ παρÀρτηµα τησ οδηγÝασ, η σχετικη αξιολÞγηση πρÛπει να καλυπτει, ανÀλογα µε την περÝπτωση, τισ
Ýδιεσ πλευρÛσ µε εκεÝνεσ που καλυπτει η αξιολÞγηση
που διενεργεÝται βÀσει τησ οδηγÝασ 92/32/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 30ησ ΑπριλÝου 1992 για την Ûβδοµη
τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων
διατÀξεων που αφορουν την ταξινÞµηση, συσκευασÝα
και επισηµανση των επικÝνδυνων ουσιων (1) και του
κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του ΣυµβουλÝου, τησ
23ησ ΜαρτÝου 1993, για την αξιολÞγηση και τον Ûλεγχο των κινδυνων απÞ τισ υπÀρχουσεσ ουσÝεσ(2) και
του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 Þσον αφορÀ την
αξιολÞγηση του κινδυνου¯ Þτι, συνεπωσ, οι κÝνδυνοι
που συνδÛονται µε την παραγωγη, τη χρηση και τη
διÀθεση τησ δραστικησ ουσÝασ και των υλικων που
Ûχουν υποστεÝ επεξεργασÝα µε αυτην πρÛπει να αντιµετωπÝζονται µε τον Ýδιο τρÞπο Þπωσ και απÞ την
προαναφερÞµενη νοµοθεσÝα¯

(15) Þτι, προσ Þφελοσ τησ ελευθερησ κυκλοφορÝασ των

βιοκτÞνων καθωσ και των υλικων που Ûχουν υποστεÝ
επεξεργασÝα µε αυτÀ, η Ûγκριση που χορηγεÝται απÞ
Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ πρÛπει να αναγνωρÝζεται απÞ τα
λοιπÀ κρÀτη µÛλη, µε την επιφυλαξη των ειδικων
προυMποθÛσεων που προβλÛπει η παρουσα οδηγÝα¯

(16) Þτι, µολονÞτι προβλÛπονται εναρµονισµÛνεσ διατÀξεισ

για Þλουσ τουσ τυπουσ βιοκτÞνων, συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων που προορÝζονται για τον Ûλεγχο
σπονδυλωτων, η πραγµατικη χρηση τουσ ενδÛχεται να
δηµιουργησει ανησυχÝεσ¯ Þτι, συνεπωσ, θα πρÛπει να

(1) ΕΕ L 154 τησ 5.6.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 84 τησ 5.4.1993, σ. 1.
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επιτραπεÝ στα κρÀτη µÛλη, µε την επιφυλαξη τησ
συνθηκησ, να παρεκκλÝνουν απÞ την αρχη τησ αµοιβαÝασ αναγνωρισησ για βιοκτÞνα που ανηκουν σε
τρεισ συγκεκριµÛνουσ τυπουσ βιοκτÞνων Þταν χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο συγκεκριµÛνων ειδων
σπονδυλωτων, στο µÛτρο που οι παρεκκλÝσεισ αυτÛσ
δικαιολογουνται και δεν θÝγουν το σκοπÞ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(17) Þτι, συνεπωσ, θα πρÛπει να θεσπιστεÝ συστηµα αµοι-

βαÝασ ανταλλαγησ πληροφοριων και Þτι τα κρÀτη
µÛλη και η Επιτροπη θα πρÛπει να κοινοποιουν αµοιβαÝα, κατÞπιν αÝτησησ, τισ ακριβεÝσ πληροφορÝεσ και
την επιστηµονικη βιβλιογραφÝα που υποβÀλλονται σε
συνδυασµÞ µε τισ αιτησεισ Ûγκρισησ βιοκτÞνων¯

(18) Þτι τα κρÀτη µÛλη θα πρÛπει να µπορουν να εγκρÝ-

νουν, για περιορισµÛνο διÀστηµα, βιοκτÞνα που δεν
τηρουν τισ προαναφερÞµενεσ προυMποθÛσεισ, ιδÝωσ
στην περÝπτωση απρÞβλεπτου κινδυνου για τον Àνθρωπο, τα ζωα η το περιβÀλλον ο οποÝοσ δεν εÝναι
δυνατÞν να αντιµετωπιστεÝ διαφορετικÀ¯ Þτι η κοινοτικη διαδικασÝα δεν θα πρÛπει να εµποδÝζει τα κρÀτη
µÛλη να εγκρÝνουν, για περιορισµÛνο διÀστηµα, προσ
χρηση στην επικρÀτειÀ τουσ, βιοκτÞνα που περιÛχουν
δραστικη ουσÝα η οποÝα δεν Ûχει ακÞµη καταχωρηθεÝ
στον κοινοτικÞ κατÀλογο, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι
Ûχει υποβληθεÝ φÀκελοσ ο οποÝοσ πληροÝ τισ κοινοτικÛσ απαιτησεισ και Þτι το συγκεκριµÛνο κρÀτοσ µÛλοσ
πιστευει Þτι η δραστικη ουσÝα και το βιοκτÞνο πληρουν τισ σχετικÛσ κοινοτικÛσ προυMποθÛσεισ¯

(19) Þτι η παρουσα οδηγÝα πρÛπει να συµβÀλει στη µεÝωση

του αριθµου δοκιµων που διενεργουνται σε ζωα και
Þτι η διεξαγωγη δοκιµων πρÛπει να εξαρτÀται απÞ το
σκοπÞ και τη χρηση του προϊÞντοσ¯

(20) Þτι θα πρÛπει να εξασφαλιστεÝ στενÞσ συντονισµÞσ µε

Àλλεσ κοινοτικÛσ νοµοθετικÛσ πρÀξεισ, ιδÝωσ δε µε την
οδηγÝα 91/414/ΕΟΚ, τισ οδηγÝεσ που αφορουν την
προστασÝα του νερου και τισ οδηγÝεσ που αφορουν
την περιορισµÛνη χρηση και τη σκÞπιµη απελευθÛρωση γενετικωσ τροποποιηµÛνων οργανισµων¯

(21) Þτι η Επιτροπη θα συντÀξει τεχνικÀ σηµειωµατα ωσ

οδηγÝεσ για την εφαρµογη των διαδικασιων Ûγκρισησ,
την καταχωρηση δραστικων ουσιων στα σχετικÀ
παραρτηµατα, τα παραρτηµατα που αφορουν τα
απαιτουµενα δεδοµÛνα και το παρÀρτηµα που περιλαµβÀνει τισ κοινÛσ αρχÛσ¯

(22) Þτι, για να εξασφαλιστεÝ Þτι τα εγκεκριµÛνα βιοκτÞνα

τηρουν τισ προβλεπÞµενεσ απαιτησεισ Þταν διατÝθε-
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νται στην αγορÀ, τα κρÀτη µÛλη θα πρÛπει να προβλÛψουν τισ κατÀλληλεσ ρυθµÝσεισ ελÛγχου και επιθεωρησησ¯
(23) Þτι, για την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ, την

προσαρµογη των παραρτηµÀτων τησ στην εξÛλιξη των
τεχνικων και επιστηµονικων γνωσεων και την καταχωρηση των δραστικων ουσιων στα σχετικÀ παραρτηµατα, απαιτεÝται στενη συνεργασÝα µεταξυ τησ Επιτροπησ, των κρατων µελων και των αιτουντων¯ Þτι η
εφαρµογη τησ διαδικασÝασ τησ µÞνιµησ επιτροπησ
βιοκτÞνων συνιστÀ κατÀλληλη βÀση για τη συνεγασÝα
αυτη¯

(24) το modus vivendi συνηφθη στισ 20 ∆εκεµβρÝου 1994

µεταξυ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, του ΣυµβουλÝου, και τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα εκτελεστικÀ
µÛτρα που θα ισχυουν για Þσεσ πρÀξεισ εκδÝδονται µε
την διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ συνθηκησ
ΕΚ (1)¯

(25) Þτι η Επιτροπη θα εφαρµÞσει το modus vivendi στα

εκτελεστικÀ µÛτρα που προκυπτουν απÞ την παρουσα
οδηγÝα που προτÝθεται να θεσπÝσει, συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων που αφορουν τα παραρτηµατα Ι Α και
Ι Β¯

(26) Þτι, επειδη η πληρησ εφαρµογη τησ παρουσασ οδη-

γÝασ, ιδÝωσ δε το πρÞγραµµα αναθεωρησησ, δεν θα
επιτευχθουν πριν παρÛλθουν πολλÀ χρÞνια, η οδηγÝα
76/769/ΕΟΚ παρÛχει Ûνα πλαÝσιο για τη συµπληρωση
τησ κατÀρτισησ του θετικου καταλÞγου, θÛτοντασ
περιορισµουσ στην εµπορÝα και τη χρηση ορισµÛνων
δραστικων ουσιων και προϊÞντων η οµÀδων τουσ¯

(27) Þτι το πρÞγραµµα αναθεωρησησ των δραστικων

ουσιων πρÛπει να λαµβÀνει υπÞψη Àλλα προγρÀµµατα εργασÝασ στο πλαÝσιο Àλλων κοινοτικων νοµοθετικων πρÀξεων που αφορουν τη αναθεωρηση η την
Ûγκριση ουσιων και προϊÞντων, η σχετικÛσ διεθνεÝσ
συµβÀσεισ¯

(28) Þτι το κÞστοσ των διαδικασιων που συνδÛονται µε τη

λειτουργÝα τησ οδηγÝασ πρÛπει να βαρυνει τα πρÞσωπα που επιθυµουν να διαθÛσουν η διαθÛτουν βιοκτÞνα στην αγορÀ και τα πρÞσωπα που ζητουν την
καταχωρηση δραστικων ουσιων στα σχετικÀ παραρτηµατα¯

(29) Þτι, βÀσει των οδηγιων για την υγεÝα και την ασφÀ-

λεια στο χωρο εργασÝασ, ορÝζονται στοιχειωδεισ κανÞνεσ για τη χρηση βιοκτÞνων στο χωρο εργασÝασ¯ Þτι
εÝναι σκÞπιµο να αναπτυχθουν περαιτÛρω οι κανÞνεσ
στον τοµÛα αυτÞ,

(1) ΕΕ C 102 τησ 4.4.1996, σ. 1.
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Α
 ρθρο 1
ΠεδÝο εφαρµογησ
1.

Η παρουσα οδηγÝα αφορÀ:

α) την Ûγκριση βιοκτÞνων και τη διÀθεση τουσ στην αγορÀ προσ χρηση εντÞσ των κρατων µελων¯
β) την αµοιβαÝα αναγνωριση των εγκρÝσεων εντÞσ τησ
ΚοινÞτητασ¯
γ) την κατÀρτιση κοινοτικου θετικου καταλÞγου των
δραστικων ουσιων οι οποÝεσ επιτρÛπεται να χρησιµοποιουνται στα βιοκτÞνα.
2. Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται στα βιοκτÞνα, Þπωσ
αυτÀ ορÝζονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α), Þχι
Þµωσ στα προϊÞντα που ορÝζονται η εµπÝπτουν στο πεδÝο
εφαρµογησ των ακÞλουθων οδηγιων για τουσ σκοπουσ
αυτων των οδηγιων:
α) οδηγÝα 65/65/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1965, περÝ τησ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων σχετικÀ µε
τα φαρµακευτικÀ ιδιοσκευÀσµατα(1)¯
β) οδηγÝα 81/851/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΣεπτεµβρÝου 1981, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των
κρατων µελων σχετικÀ µε τα κτηνιατρικÀ φαρµακευτικÀ προϊÞντα (2)¯
γ) οδηγÝα 90/677/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ∆εκεµβρÝου 1990, για την επÛκταση του πεδÝου εφαρµογησ
τησ οδηγÝασ 81/851/ΕΟΚ περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε τα κτηνιατρικÀ
φÀρµακα και την πρÞβλεψη πρÞσθετων διατÀξεων για
τα ανοσολογικÀ κτηνιατρικÀ φÀρµακα(3)¯
δ) οδηγÝα 92/73/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΣεπτεµβρÝου 1992, για τη διευρυνση του πεδÝου εφαρµογησ
των οδηγιων 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων για τα φÀρµακα και τη θÛσπιση
συµπληρωµατικων διατÀξεων για τα οµοιοπαθητικÀ
φÀρµακα (4)¯
ε)

οδηγÝα 92/74/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΣεπτεµβρÝου 1992, για τη διευρυνση του πεδÝου εφαρµογησ
τησ οδηγÝασ 81/851/ΕΟΚ περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε τα κτηνιατρικÀ
φαρµακευτικÀ προϊÞντα και τη θÛσπιση συµπληρωµατικων διατÀξεων για τα οµοιοπαθητικÀ κτηνιατρικÀ
φÀρµακα (5)¯

(1) ΕΕ 22 τησ 9.2.1965, σ. 369¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 22).
(2) ΕΕ L 317 τησ 6.11.1981, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 31).
(3) ΕΕ L 373 τησ 31.12.1990, σ. 26.
(4) ΕΕ L 297 τησ 13.10.1992, σ. 8.
(5) ΕΕ L 297 τησ 13.10.1992, σ. 12.
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στ) κανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του ΣυµβουλÝου, τησ
22ασ ΙουλÝου 1993, για τη θÛσπιση κοινοτικων διαδικασιων Ûγκρισησ και εποπτεÝασ των φαρµακευτικων
προϊÞντων για ανθρωπινη και κτηνιατρικη χρηση και
για τη συσταση ευρωπαϊκου οργανισµου για την αξιολÞγηση των φαρµακευτικων προϊÞντων(6)¯
ζ) οδηγÝα 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλιου, τησ 20ησ ΙουνÝου
1990, για την προσÛγγιση των νοµοθεσιων των κρατων
µελων σχετικÀ µε τα ενεργÀ εµφυτευσιµα ιατρικÀ βοηθηµατα (7)¯
η) οδηγÝα 93/42/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 14ησ ΙουνÝου
1993, περÝ των ιατροτεχνολογικων προϊÞντων (8)¯
θ) οδηγÝα 89/107/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1988, για την προσÛγγιση των νοµοθεσιων των
κρατων µελων σχετικÀ µε τα πρÞσθετα που µπορουν
να χρησιµοποιουνται στα τρÞφιµα τα οποÝα προορÝζονται για ανθρωπινη διατροφη (9), οδηγÝα 88/388/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουνÝου 1988, για την προσÛγγιση των νοµοθεσιων των κρατων µελων στον
τοµÛα των αρτυµÀτων που προορÝζονται να χρησιµοποιηθουν στα τρÞφιµα και των βασικων υλικων απÞ
τα οποÝα παρασκευÀζονται(10), οδηγÝα 95/2/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ
20ησ ΦεβρουαρÝου 1995, για τα πρÞσθετα τροφÝµων
πλην των χρωστικων και των γλυκαντικων (11)¯
ι)

οδηγÝα 89/109/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1988, για την προσÛγγιση των νοµοθεσιων των
κρατων µελων σχετικÀ µε τα υλικÀ και αντικεÝµενα
που προορÝζονται να Ûρθουν σε επαφη µε τρÞφιµα (12)¯

ια) οδηγÝα 92/46/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ΙουνÝου
1992, για τη θÛσπιση των υγειονοµικων κανÞνων για
την παραγωγη και την εµπορÝα νωπου γÀλακτοσ, θερµικÀ επεξεργασµÛνου γÀλακτοσ και προϊÞντων µε
βÀση το γÀλα (13)¯
ιβ) π.υ. οδηγÝεσ σχετικÀ µε την παραγωγη ορισµÛνων τροφÝµων ζωικησ προÛλευσησ (π.χ. γÀλα και αυγÀ) (14)¯
(6) ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993, σ. 1.
(7) ΕΕ L 189 τησ 20.7.1990, σ. 17¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 31.8.1993,
σ. 1).
(8) ΕΕ L 169 τησ 12.7.1993, σ. 1.
(9) ΕΕ L 40 τησ 11.2.1989, σ. 27¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/34/ΕΚ (ΕΕ L 237 τησ 10.9.1994,
σ. 1).
10
( ) ΕΕ L 184 τησ 15.7.1988, σ. 61¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 91/71/ΕΟΚ (ΕΕ L 42 τησ 15.2.1991,
σ. 25).
(11) ΕΕ L 61 τησ 18.3.1995, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 96/85/ΕΚ (ΕΕ L 86 τησ 28.3.1997, σ. 4).
(12) ΕΕ L 40 τησ 11.2.1989, σ. 38.
(13) ΕΕ L 268 τησ 14.9.1992, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/71/ΕΚ (ΕΕ L 368 τησ 31.12.1994,
σ. 33).
(14) ΕΕ L 212 τησ 22.7.1989, σ. 87¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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ιγ) οδηγÝα 91/493/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουλÝου
1991, περÝ καθορισµου των υγειονοµικων κανÞνων
που διÛπουν την παραγωγη και τη διÀθεση στην αγορÀ των αλιευτικων προϊÞντων (1)¯
ιδ) οδηγÝα 90/167/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΜαρτÝου 1990, για τον καθορισµÞ των Þρων παρασκευησ,
διÀθεσησ στην αγορÀ και χρησησ των φαρµακουχων
ζωοτροφων στην ΚοινÞτητα (2)¯
ιε) οδηγÝα 70/524/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΝοεµβρÝου 1970, περÝ των προσθÛτων υλων στη διατροφη
των ζωων (3), οδηγÝα 82/471/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ
30ησ ΙουνÝου 1970, σχετικÀ µε ορισµÛνα προϊÞντα τα
οποÝα χρησιµοποιουνται στη διατροφη των ζωων (4)
και οδηγÝα 77/101/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΝοεµβρÝου 1976, περÝ τησ εµπορÝασ των απλων ζωοτροφων (5)¯
ιστ) οδηγÝα 76/768/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουλÝου
1976, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων
µελων των αναφεροµÛνων στα καλλυντικÀ προϊÞντα (6)¯
ιζ) οδηγÝα 95/5/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΦεβρουαρÝου 1995, για την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 92/120/
ΕΟΚ σχετικÀ µε τουσ Þρουσ χορηγησησ προσωρινων
και περιορισµÛνων παρεκκλÝσεων απÞ τουσ ειδικουσ
κοινοτικουσ υγειονοµικουσ κανÞνεσ για την παραγωγη
και την εµπορÝα ορισµÛνων προϊÞντων ζωικησ προÛλευσησ (7)¯
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αγορÀ και χρησεωσ µερικων επικÝνδυνων ουσιων και
παρασκευασµÀτων (9)¯
β) την οδηγÝα 79/117/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1978, περÝ απαγορευσεωσ τησ θÛσεωσ σε
κυκλοφορÝα και τησ χρησιµοποÝησησ φυτοπροστατευτικων προϊÞντων που περιÛχουν ορισµÛνεσ δραστικÛσ
ουσÝεσ(10)¯
γ) τον κανονισµÞ (ΕΟΚ) αριθ. 2455/92 του ΣυµβουλÝου,
τησ 23ησ ΙουλÝου 1972, για τισ εξαγωγÛσ και εισαγωγÛσ
ορισµÛνων επκÝνδυνων χηµικων ουσιων (11)¯
δ) την οδηγÝα 80/1107/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ
27ησ ΝοεµβρÝου 1980, περÝ προστασÝασ των εργαζοµÛνων απÞ τουσ κινδυνουσ που παρουσιÀζονται συνεπεÝα εκθÛσεωσ τουσ, κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ, σε
χηµικÀ, φυσικÀ και βιολογικÀ µÛσα(12), την οδηγÝα
89/391/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ΙουνÝου 1989,
σχετικÀ µε την εφαρµογη µÛτρων για την προωθηση
τησ βελτÝωσησ τησ ασφÀλειασ και τησ υγεÝασ των
εργαζοµÛνων κατÀ την εργασÝα(13), καθωσ και τισ
επιµÛρουσ οδηγÝεσ που βασÝζονται στισ προαναφερÞµενεσ οδηγÝεσ¯
ε)

την οδηγÝα 84/450/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 10ησ ΣεπτεµβρÝου 1984, για την προσÛγγιση των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων
µελων σχετικÀ µε την παραπλανητικη διαφηµιση (14).

4. Το Àρθρο 20 δεν ισχυει για τη σιδηροδροµικη, οδικη,
εσωτερικη πλωτη, θαλÀσσια η αεροπορικη µεταφορÀ βιοκτÞνων.

ιη) οδηγÝα 91/414/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου
1991, σχετικÀ µε τη διÀθεση στην αγορÀ φυτοπροστατευτικων προϊÞντων(8).

Α
 ρθρο 2

3. Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται, υπÞ την επιφυλαξη
των σχετικων κοινοτικων διατÀξεων η των µÛτρων που
Ûχουν ληφθεÝ συµφωνα µε αυτÛσ, και ιδÝωσ µε τισ εξησ:

1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ νοουνται
ωσ:

α) την οδηγÝα 76/769/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουλÝου 1976, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων
µελων που αφορουν περιορισµουσ κυκλοφορÝασ στην

∆ραστικÛσ ουσÝεσ και παρασκευÀσµατα που περιÛχουν
µÝα η περισσÞτερεσ δραστικÛσ ουσÝεσ, µε τη µορφη µε
την οποÝα παραδÝδονται στο χρηστη, τα οποÝα προορÝζονται να καταστρÛφουν, να αποτρÛπουν, να καθιστουν αβλαβη, να προλαµβÀνουν τη δρÀση, η κατ’
Àλλο τρÞπο να ασκουν περιοριστικη δρÀση επÝ κÀθε
βλαβερου οργανισµου µε χηµικÀ η βιολογικÀ µÛσα.

(1) ΕΕ L 268 τησ 24.9.1991, σ. 15¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/71/ΕΚ (ΕΕ L 332 τησ 30.12.1995,
σ. 40).
(2) ΕΕ L 92 τησ 7.4.1990, σ. 42.
(3) ΕΕ L 270 τησ 14.12.1970, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/6/ΕΚ (ΕΕ L 35 τησ 5.2.1997,
σ. 11).
(4) ΕΕ L 213 τησ 21.7.1982, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/25/ΕΚ (ΕΕ L 125 τησ 23.5.1996,
σ. 35).
(5) ΕΕ L 32 τησ 3.2.1977, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποιηθηκε τελευταÝα
απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
(6) ΕΕ L 262 τησ 27.9.1976, σ. 169¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/18/ΕΚ (ΕΕ L 114 τησ 11.5.1997,
σ. 43).
7
( ) ΕΕ L 51 τησ 8.3.1995, σ. 12.
(8) ΕΕ L 230 τησ 19.8.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/68/ΕΚ (ΕΕ L 277 τησ 30.10.1996,
σ. 25.

ΟρισµοÝ

α) ΒιοκτÞνα

Στο παρÀρτηµα V περιλαµβÀνεται εξαντλητικÞσ κατÀλογοσ µε 23 τυπουσ προϊÞντων και ενδεικτικÞ συνολο
περιγραφων κÀθε τυπου.
(9) ΕΕ L 262 τησ 27.9.1976, σ. 201¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/16/ΕΚ (ΕΕ L 116 τησ 6.5.1997,
σ. 31.
(10) ΕΕ L 33 τησ 8.2.1979, σ. 36¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
(11) ΕΕ L 251 τησ 29.8.1992, σ. 13¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την κανονισµÞ (ΕΚ) 1492/96 (ΕΕ L 189 τησ
20.7.1996, σ. 19).
12
( ) ΕΕ L 327 τησ 3.12.1980, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
(13) ΕΕ L 183 τησ 29.6.1989, σ. 1.
(14) ΕΕ L 250 τησ 19.9.1984, σ. 17.
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β) ΒιοκτÞνα περιορισµÛνου κινδυνου
ΒιοκτÞνο το οποÝο περιÛχει µÞνο µÝα η περισσÞτερεσ
απÞ τισ δραστικÛσ ουσÝεσ που απαριθµουνται στο
παρÀρτηµα IA και δεν περιÛχει ανησυχητικÛσ ουσÝεσ.
ΥπÞ τισ προυMποθÛσεισ χρησεωσ, το βιοκτÞνο πρÛπει να
παρουσιÀζει µικρÞ µÞνο κÝνδυνο για τουσ ανθρωπουσ,
τα ζωα και το περιβÀλλον.
γ) Χρησιµεσ ουσÝεσ
ΟυσÝεσ οι οποÝεσ απαριθµουνται στο παρÀρτηµα IΒ, η
κυρια χρηση των οποÝων δεν εÝναι βιοκτÞνοσ, αλλÀ που
χρησιµοποιουνται ενÝοτε και ωσ βιοκτÞνοι, εÝτε Àµεσα
εÝτε σε προϊÞν αποτελουµενο απÞ τισ ουσÝεσ αυτÛσ και
Ûνα απλÞ αραιωτικÞ το οποÝο αυτÞ καθαυτÞ δεν εÝναι
ανησυχητικη ουσÝα και οι οποÝεσ δεν κυκλοφορουν
απευθεÝασ στην αγορÀ για τη βιοκτÞνο αυτη χρηση.
Οι ουσÝεσ που θα µπορουσαν να εγγραφουν στο
παρÀρτηµα ΙΒ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που καθορÝζεται στα Àρθρα 10 και 11, εÝναι µεταξυ Àλλων οι
ακÞλουθεσ:
— διοξεÝδιο του Àνθρακα,
— Àζωτο,
— αιθανÞλη,
— 2-προπανÞλη,
— οξικÞ οξυ,
— πυριτικÞ Àλευρο (kieselguhr).
δ) ∆ραστικη ουσÝα
ΟυσÝα και µικροοργανισµÞσ, συµπεριλαµβανοµÛνων
των ιων η των µυκητων, ο οποÝοσ Ûχει γενικη η ειδικη
δρÀση επÝ η κατÀ επιβλαβων οργανισµων.
ε) Ανησυχητικη ουσÝα
Οποιαδηποτε ουσÝα, πλην τησ δραστικησ ουσÝασ, που
Ûχει την εγγενη ιδιÞτητα να προκαλεÝ ανεπιθυµητα
αποτελÛσµατα στον Àνθρωπο, τα ζωα η το περιβÀλλον
και που υπÀρχει η παρÀγεται σε βιοκτÞνο σε συγκÛντρωση αρκετη ωστε να δηµιουργησει τÛτοιο αποτÛλεσµα.
Η ουσÝα αυτη θα εÝναι κανονικÀ, εκτÞσ εÀν υπÀρχουν
Àλλοι λÞγοι ανησυχÝασ, ουσÝα που Ûχει ταξινοµηθεÝ ωσ
επικÝνδυνη συµφωνα µε την οδηγÝα 67/548/ΕΟΚ (1) και
βρÝσκεται στο βιοκτÞνο προϊÞν σε συγκÛντρωση που
οδηγεÝ στο χαρακτηρισµÞ του προϊÞντοσ ωσ επικÝδυνου
κατÀ την Ûννοια τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΙουνÝου 1988, για την προσÛγγιση των
νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων
των κρατων µελων που αφορουν την ταξινÞµηση, τη
συσκευασÝα και την επισηµανση των επικÝνδυνων
παρασκευασµÀτων (2).
(1) ΕΕ 196 τησ 16.8.1967¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα
απÞ την οδηγÝα 95/69 ΕΚ (ΕΕ L 381 τησ 31.12.1994, σ. 1).
(2) ΕΕ L 187 τησ 16.7.1988, σ. 14.
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στ) ΕπιβλαβεÝσ οργανισµοÝ
ΟργανισµοÝ των οποÝων η παρουσÝα εÝναι ανεπιθυµητη
για τον Àνθρωπο η οι οποÝοι Ûχουν επιβλαβη επÝδραση
στον Àνθρωπο, τισ δραστηριÞτητÛσ του η τα προϊÞντα
που χρησιµοποιεÝ η παρÀγει η για τα ζωα η το περιβÀλλον.
ζ) ΚατÀλοιπα
ΜÝα η περισσÞτερεσ απÞ τισ ουσÝεσ τισ οποÝεσ περιÛχει
Ûνα βιοκτÞνο και οι οποÝεσ παραµÛνουν ωσ υπÞλειµµα
λÞγω τησ χρησεωσ του, συµπεριλαµβανοµÛνων των
µεταβολιτων και των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ η
αντιδρÀσεωσ των ουσιων αυτων.
η) ∆ιÀθεση στην αγορÀ
ΚÀθε προµηθεια προϊÞντοσ, Ûναντι πληρωµησ η δωρεÀν, η µετÛπειτα αποθηκευση εκτÞσ εÀν πρÞκειται για
αποθηκευση ακολουθητÛα απÞ αποστολη εκτÞσ του
τελωνειακου εδÀφουσ τησ ΚοινÞτητασ η απÞ διÀθεση.
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, η εισαγωγη
βιοκτÞνου προϊÞντοσ στο τελωνειακÞ Ûδαφοσ τησ ΚοινÞτητασ θεωρεÝται ωσ διÀθεση στην αγορÀ.
θ) Îγκριση
∆ιοικητικη πρÀξη µε την οποÝα η αρµÞδια αρχη ενÞσ
κρÀτουσ µÛλουσ επιτρÛπει, µετÀ απÞ αÝτηση του ενδιαφεροµÛνου, τη διÀθεση ενÞσ βιοκτÞνου στην αγορÀ
στην επικρÀτειÀ του η σε µÛροσ τησ επικρÀτειÀσ του.
ι) Οµαδικη τυποποÝηση
ΠροδιαγραφÛσ για οµÀδα βιοκτÞνων που Ûχουν τον
Ýδιο τυπο χρησησ και χρηστη.
Τα προϊÞντα αυτησ τησ οµÀδασ πρÛπει να περιÛχουν τισ
Ýδιεσ δραστικÛσ ουσÝεσ µε τισ Ýδιεσ προδιαγραφÛσ, η δε
συνθεση τουσ πρÛπει να παρουσιÀζει, σε σχÛση µε ηδη
εγκεκριµÛνο βιοκτÞνο, µÞνον διαφορÛσ οι οποÝεσ δεν
επηρεÀζουν το επÝπεδο κινδυνου που συνδÛεται µε
αυτÀ και την αποτελεσµατικÞτητÀ τουσ.
Εν προκειµÛνω, ωσ διαφορÀ νοεÝται η ανεκτη ελÀττωση
του ποσοστου τησ δραστικησ ουσÝασ η/και η µεταβολη
τησ ποσοστιαÝασ συνθεσησ µιασ η περισσÞτερων µη
δραστικων ουσιων η/και η αντικατÀσταση ενÞσ η
περισσÞτερων χρωστικων ουσιων, χρωµÀτων, αρωµÀτων, απÞ Àλλεσ ουσÝεσ που παρουσιÀζουν τον Ýδιο η
µικρÞτερο κÝνδυνο, και δεν µειωνουν την αποτελεσµατικÞτητÀ του.
ια) Καταχωρηση
∆ιοικητικη πρÀξη µε την οποÝα η αρµÞδια αρχη ενÞσ
κρÀτουσ µÛλουσ, µετÀ απÞ αÝτηση του ενδιαφεροµÛνου
και αφου εξακριβωθεÝ Þτι ο φÀκελοσ πληροÝ τισ σχετικÛσ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, επιτρÛπει τη
διÀθεση βιοκτÞνου περιορισµÛνου κινδυνου στην αγορÀ στην επικρÀτειÀ του η σε µÛροσ αυτησ.
ιβ) Îγγραφο πρÞσβασησ
Îγγραφο το οποÝο υπογρÀφει ο κÀτοχοσ η οι κÀτοχοι
σχετικων δεδοµÛνων που προστατευονται βÀσει των
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διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ και το οποÝο δηλωνει
Þτι τα εν λÞγω δεδοµÛνα µπορουν να χρησιµοποιηθουν
απÞ την αρµÞδια αρχη µε σκοπÞ τη χορηγηση Ûγκρισησ
η καταχωρησησ βιοκτÞνου βÀσει τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2.
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Με την επιφυλαξη των Àρθρων 8 και 12 και εφÞσον ο
αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ στην οµαδικη τυποποÝηση
µε τη µορφη εγγρÀφου πρÞσβασησ, σε περÝπτωση που
µεταγενÛστερη αÝτηση για νÛο βιοκτÞνο βασÝζεται σ’ αυτη
την οµαδικη τυποποÝηση, η αρµÞδια αρχη λαµβÀνει απÞφαση σχετικÀ µε την αÝτηση αυτη εντÞσ 60 ηµερων.

Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, για:
5. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι τα βιοκτÞνα ταξινοµουνται, συσκευÀζονται και επισηµαÝνονται συµφωνα προσ τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

α) τισ ουσÝεσ¯
β) τα παρασκευÀσµατα¯
γ) την επιστηµονικη Ûρευνα και ανÀπτυξη¯
δ) την Ûρευνα και ανÀπτυξη τεχνικων διεργασιων,
ισχυουν οι ορισµοÝ του Àρθρου 2 τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουνÝου 1967, περÝ προσεγγÝσεωσ
των νοµοθετικων κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων
που αφορουν την ταξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση
των επικÝνδυνων ουσιων.

6. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 1, οι
εγκρÝσεισ χορηγουνται µÞνο για περÝοδο 10 ετων το πολυ
απÞ την ηµεροµηνÝα τησ πρωτησ η τησ νÛασ καταχωρησησ
τησ δραστικησ ουσÝασ στο παρÀρτηµα I η IA για το τυπικÞ
προϊÞν¯ η περÝοδοσ αυτη δεν πρÛπει να υπερβαÝνει τη
διορÝα που ορÝζεται για τη δραστικη ουσÝα στο παρÀρτηµα I η IA¯ οι εγκρÝσεισ µπορουν να ανανεωνονται, αφου
πρωτα διαπιστωθεÝ Þτι εξακολουθουν να πληρουνται οι
Þροι του Àρθρου 5 παρÀγραφοι 1 και 2. Ùταν Ûχει υποβληθεÝ αÝτηση ανανÛωσησ, µπορεÝ, εφÞσον κρÝνεται αναγκαÝο,
να εγκρÝνεται η ανανÛωση µÞνο για το χρονικÞ διÀστηµα
που εÝναι απαραÝτητο στισ αρµÞδιεσ αρχÛσ των κρατων
µελων για τη διαπÝστωση αυτη.

Α
 ρθρο 3
Îγκριση διÀθεσησ βιοκτÞνων στην αγορÀ
1. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι η διÀθεση στην αγορÀ και
η χρηση βιοκτÞνων στην επικρÀτειÀ τουσ επιτρÛπεται
µÞνον εÀν Ûχει δοθεÝ σχετικη Ûγκριση συµφωνα µε την
παρουσα οδηγÝα.
2.

ΚατÀ παρÛκκλιση τησ παραγρÀφου 1:

i) τα κρÀτη µÛλη, µε την προυMπÞθεση τησ καταχωρησησ,
επιτρÛπουν τη διÀθεση στην αγορÀ και τη χρηση βιοκτÞνων περιορισµÛνου κινδυνου, υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι Ûχει υποβληθεÝ και εξακριβωθεÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ
αρχÛσ φÀκελοσ συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 3.
Ùλεσ οι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ σχετικÀ µε την
Ûγκριση ισχυουν επÝσησ και για την καταχωρηση, εκτÞσ
εÀν ορÝζεται Àλλωσ¯
ii) τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν τη διÀθεση στην αγορÀ και
τη χρηση χρησιµων ουσιων ωσ βιοκτÞνων, εφÞσον
Ûχουν καταχωρηθεÝ στο παρÀρτηµα IB.
3. i) Η απÞφαση για κÀθε αÝτηση Ûγκρισησ πρÛπει να
λαµβÀνεται χωρÝσ αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση.
ii) Ùσον αφορÀ αιτησεισ για βιοκτÞνα για τα οποÝα
απαιτεÝται καταχωρηση, η αρµÞδια αρχη αποφασÝζει
εντÞσ 60 ηµερων.
4. Τα κρÀτη µÛλη, κατÞπιν αιτησεωσ η µε δικη τουσ
πρωτοβουλÝα και Þταν εÝναι απαραÝτητο, καταρτÝζουν οµαδικη τυποποÝηση και την ανακοινωνουν στον αιτουντα
κατÀ την Ûκδοση Ûγκρισησ για συγκεκριµÛνο βιοκτÞνο.

7. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι τα βιοκτÞνα πρÛπει να
χρησιµοποιουνται ορθÀ. Στην ορθη χρηση συµπεριλαµβÀνεται η τηρηση των Þρων που καθορÝζονται στο Àρθρο 5
και προσδιορÝζονται στισ σχετικÛσ µε την επισηµανση διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Η ορθη χρηση περιλαµβÀνει
επÝσησ την ορθολογικη εφαρµογη ενÞσ συνδυασµου φυσικων, βιολογικων, χηµικων η Àλλων µÛτρων, κατÀ περÝπτωση, µε τα οποÝα η χρηση των βιοκτÞνων περιορÝζεται
στο ελÀχιστο αναγκαÝο. Ùταν τα βιοκτÞνα χρησιµοποιουνται στον τÞπο εργασÝασ, πρÛπει να πληρουνται και οι
απαιτησεισ των οδηγιων για την προστασÝα των εργαζοµÛνων.

Α
 ρθρο 4
ΑµοιβαÝα αναγνωριση εγκρÝσεων
1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 12, Ûνα βιοκτÞνο, που
Ûχει ηδη εγκριθεÝ η καταχωρηθεÝ σε Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ,
εγκρÝνεται η καταχωρεÝται σε Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ εντÞσ 120,
η αντÝστοιχα 60 ηµερων, απÞ την παραλαβη τησ σχετικησ
αÝτησησ απÞ το Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ, υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι η δραστικη ουσÝα του βιοκτÞνου περιÛχεται στο παρÀρτηµα I η IA και ανταποκρÝνεται στισ απαιτησεισ του. Για
την αµοιβαÝα αναγνωριση αδειων, η αÝτηση πρÛπει να
περιλαµβÀνει συνοψη του φακÛλου που απαιτεÝται συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) και το
παρÀρτηµα IIB µÛροσ X, καθωσ και επικυρωµÛνο αντÝγραφο τησ πρωτησ Ûγκρισησ που Ûχει χορηγηθεÝ. Για την
αµοιβαÝα αναγνωριση καταχωρησησ βιοκτÞνων περιορισµÛνου κινδυνου, η αÝτηση πρÛπει να περιλαµβÀνει τα δεδοµÛνα που απαιτουνται βÀσει του Àρθρου 8 παρÀγραφοσ 3,
πλην των δεδοµÛνων αποτελεσµατικÞτητασ, για τα οποÝα
µια περÝληψη αρκεÝ.
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Η Ûγκριση ενδÛχεται να υπÞκειται σε διατÀξεισ που
προκυπτουν απÞ την εφαρµογη Àλλων µÛτρων συµφωνα µε
την κοινοτικη νοµοθεσÝα, σχετικÀ µε τουσ Þρουσ διανοµησ
και χρησησ βιοκτÞνων µε σκοπÞ την προστασÝα τησ υγεÝασ
των ενδιαφεροµÛνων διανοµÛων, χρηστων και εργαζοµÛνων.
Αυτη η διαδικασÝα αµοιβαÝασ αναγνωρισησ πραγµατοποιεÝται υπÞ την επιφυλαξη των µÛτρων που λαµβÀνουν τα
κρÀτη µÛλη κατ’ εφαρµογη τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ για
την προστασÝα τησ υγεÝασ των εργαζοµÛνων.
2. ΕÀν, συµφωνα µε το Àρθρο 5, Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ
διαπιστωσει Þτι:
α) το εÝδοσ στÞχοσ δεν υπÀρχει σε επιβλαβεÝσ ποσÞτητεσ¯
β) Ûχει αποδειχθεÝ απαρÀδεκτη ανοχη η αντοχη του οργανισµου στÞχου στο βιοκτÞνο η
γ) οι σχετικÛσ συνθηκεσ χρησεωσ, Þπωσ οι κλιµατικÛσ
συνθηκεσ η η περÝοδοσ αναπαραγωγησ του εÝδουσστÞχου, διαφÛρουν σηµαντικÀ απÞ τισ συνθηκεσ που
επικρατουν στο κρÀτοσ µÛλοσ Þπου το βιοκτÞνο εγκρÝθηκε για πρωτη φορÀ και Þτι, συνεπωσ, µια Ûγκριση
Àνευ τροποποιησεωσ ενδÛχεται να παρουσιÀζει απαρÀδεκτουσ κινδυνουσ για τον Àνθρωπο η το περιβÀλλον,
το κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να ζητÀ την προσαρµογη, στισ
διαφορετικÛσ συνθηκεσ, ορισµÛνων προυMποθÛσεων που
αναφÛρονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝα ε), στ),
η), ι) και ιβ), ωστε να πληρουνται οι προυMποθÛσεισ του
Àρθρου 5 για τη χορηγηση αδεÝασ.
3. Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ θεωρεÝ Þτι Ûνα βιοκτÞνο
περιορισµÛνου κινδυνου, καταχωρηµÛνο απÞ Àλλο κρÀτοσ
µÛλοσ, δεν εÝναι συµφωνο µε τον ορισµÞ του Àρθρου 2
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β), µπορεÝ προσωρινÀ να αρνηθεÝ
την καταχωρηση του εν λÞγω προϊÞντοσ και κοινοποιεÝ
αµÛσωσ τισ ανησυχÝεσ του στην αρµÞδια αρχη που εÝναι
υπευθυνη για την εξακρÝβωση του φακÛλου.
ΕÀν οι ενδιαφερÞµενεσ αρχÛσ δεν καταληξουν σε συµφωνÝα εντÞσ µÛγιστησ προθεσµÝασ 90 ηµερων, το θÛµα διαβιβÀζεται στην Επιτροπη προκειµÛνου να λÀβει απÞφαση
συµφωνα µε τη διαδικασÝα τησ παραγρÀφου 4.
4. ΠαρÀ τισ παραγρÀφουσ 2 και 3, Þταν Ûνα κρÀτοσ
µÛλοσ κρÝνει Þτι Ûνα βιοκτÞνο εγκεκριµÛνο απÞ Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ δεν δυναται να πληροÝ τουσ Þρουσ του Àρθρου 5
παρÀγραφοσ 1 και προτÝθεται εποµÛνωσ να αρνηθεÝ την
Ûγκριση η την καταχωρηση η να θÛσει ορισµÛνουσ Þρουσ
Þσον αφορÀ την Ûγκριση, γνωστοποιεÝ στην Επιτροπη, στα
Àλλα κρÀτη µÛλη και στον αιτουντα την πρÞθεση του αυτη
και τουσ παρÛχει επεξηγηµατικÞ Ûγγραφο που περιλαµβÀνει το Þνοµα του προϊÞντοσ και τισ προδιαγραφÛσ του και
εκθÛτει τουσ λÞγουσ για τουσ οποÝουσ προτÝθεται να αρνηθεÝ η να θÛσει περιορισµουσ Þσον αφορÀ την Ûγκριση.
Η Επιτροπη καταρτÝζει σχετικη πρÞταση συµφωνα µε το
Àρθρο 27 προκειµÛνου να ληφθεÝ απÞφαση συµφωνα µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2.
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5. ΕÀν µε τη διαδικασÝα τησ παραγρÀφου 4 επιβεβαιωθεÝ
η Àρνηση δευτερησ η µεταγενÛστερησ καταχωρησησ ενÞσ
κρÀτουσ µÛλουσ, το κρÀτοσ µÛλοσ το οποÝο εÝχε προηγουµÛνωσ καταχωρησει το βιοκτÞνο περιορισµÛνου κινδυνου,
εÀν κριθεÝ δÛον απÞ την µÞνιµη επιτροπη, λαµβÀνει υπÞψη
του την εν λÞγω Àρνηση και αναθεωρεÝ την καταχωρηση
του συµφωνα µε το Àρθρο 6.
ΕÀν µε αυτη τη διαδικασÝα επιβεβαιωθεÝ η αρχικη καταχωρηση, το κρÀτοσ µÛλοσ που κÝνησε τη διαδικασÝα καταχωρεÝ το εν λÞγω βιοκτÞνο περιορισµÛνου κινδυνου.
6. ΚατÀ παρÛκκλιση τησ παραγρÀφου 1, τα κρÀτη µÛλη
δυνανται, τηρουµÛνησ τησ συνθηκησ, να αρνηθουν την
αµοιβαÝα αναγνωριση αδειων που Ûχουν χορηγηθεÝ για
τουσ τυπουσ προϊÞντων 15, 17 και 23 του παραρτηµατοσ V,
εφÞσον αυτη η Àρνηση εÝναι δικαιολογηµÛνη και δεν θÛτει
σε κÝνδυνο την επÝτευξη του σκοπου τησ οδηγÝασ.
Τα κρÀτη µÛλη ενηµερωνουν την Επιτροπη και τα λοιπÀ
κρÀτη µÛλη για κÀθε σχετικη απÞφαση και επισηµαÝνουν
τουσ λÞγουσ.

Α
 ρθρο 5
ΠρουMποθÛσεισ για τη χορηγηση Ûγκρισησ
1. Τα κρÀτη µÛλη εγκρÝνουν Ûνα βιοκτÞνο µÞνον εφÞσον:
α) οι δραστικÛσ του ουσÝεσ περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I η IA και πληρουνται οι τυχÞν απαιτησεισ του εν
λÞγω παραρτηµατοσ¯
β) βÀσει των τρεχουσων επιστηµονικων και τεχνικων γνωσεων και απÞ την εξÛταση, συµφωνα µε τισ κοινÛσ
αρχÛσ για την αξιολÞγηση των φακÛλων συµφωνα µε το
παρÀρτηµα VI, του φακÛλου που προβλÛπεται στο
Àρθρο 8, αποδεικνυεται Þτι, Þταν χρησιµοποιεÝται
συµφωνα µε την Ûγκριση και αφου ληφθουν υπÞψη:
— Þλεσ οι κανονικÛσ συνθηκεσ υπÞ τισ οποÝεσ µπορεÝ
να χρησιµοποιηθεÝ το βιοκτÞνο,
— ο τρÞποσ χρησεωσ του υλικου στο οποÝο Ûχει εφαρµοσθεÝ,
— οι επιπτωσεισ απÞ τη χρηση και τη διÀθεση του,
το βιοκτÞνο:
i) εÝναι επαρκωσ αποτελεσµατικÞ¯
ii) δεν Ûχει απαρÀδεκτεσ επιπτωσεισ στουσ οργανισµουσ-στÞχουσ, Þπωσ πρÞκληση απαρÀδεκτησ αντοχησ η διασταυρουµενησ αντοχησ η περιττησ
ταλαιπωρÝασ και πÞνου για τα σπονδυλωτÀ¯
iii) δεν Ûχει απαρÀδεκτεσ Àµεσεσ η Ûµµεσεσ (π.χ. µÛσω
του πÞσιµου νερου, των τροφÝµων η των ζωοτροφων η του εσωτερικου αÛρα η συνεπειων στον

24.4.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

τÞπο εργασÝασ) επιπτωσεισ, το Ýδιο η λÞγω των
καταλοÝπων του, στην υγεÝα των ανθρωπων η των
ζωων, η στα υπÞγεια υδατα και τα υδατα επιφανεÝασ¯
iv) δεν Ûχει απαρÀδεκτεσ επιπτωσεισ, το Ýδιο η λÞγω
των καταλοÝπων του, στο περιβÀλλον, λαµβανοµÛνων ιδÝωσ υπÞψη:
— τησ τυχησ του και τησ κατανοµησ του στο περιβÀλλον, ιδÝωσ δε τησ ρυπανσησ των υδÀτων
επιφανεÝασ (συµπεριλαµβανοµÛνων των υδÀτων
ποταµοκÞλπων και των θαλÀσσιων υδÀτων),
των υπογεÝων υδÀτων και του πÞσιµου νερου,

να µε το Àρθρο 14, Þταν υπÀρχουν ενδεÝξεισ Þτι δεν
πληρουνται πλÛον οι προυMποθÛσεισ του Àρθρου 5. Στην
περÝπτωση αυτη, τα κρÀτη µÛλη µπορουν να ζητουν απÞ
τον κÀτοχο τησ Ûγκρισησ η απÞ τον αιτουντα στον οποÝο
Ûχει χορηγηθεÝ τροποποιηση τησ Ûγκρισησ συµφωνα µε το
Àρθρο 7, να υποβÀλει πρÞσθετεσ πληροφορÝεσ, αναγκαÝεσ
για την αναθεωρηση. Η Ûγκριση µπορεÝ, Þταν κρÝνεται
αναγκαÝο, να παραταθεÝ µÞνο για την περÝοδο που απαιτεÝται για την ολοκληρωση τησ αναθεωρησησ, αλλÀ θα
παρατεÝνεται για την περÝοδο που απαιτεÝται για την παροχη των πρÞσθετων αυτων πληροφοριων.

Α
 ρθρο 7

— των επιπτωσεων του σε οργανισµουσ-µη στÞχουσ¯
γ) η φυση και η ποσÞτητα των δραστικων του ουσιων και,
κατÀ περÝπτωση, των σηµαντικων, απÞ τοξικολογικη η
οικοτοξικολογικη Àποψη, προσµεÝξεων και µορφοτυποποιητικων του ουσιων καθωσ και των καταλοÝπων του
µε τοξικολογικη και περιβαλλοντικη σηµασÝα, τα οποÝα
προκυπτουν απÞ εγκεκριµÛνεσ χρησεισ, µπορουν να
προσδιορÝζονται συµφωνα µε τισ σχετικÛσ απαιτησεισ
των παραρτηµÀτων IIA, IIB, IIIA η IIIB¯
δ) οι φυσικÛσ και χηµικÛσ του ιδιÞτητεσ Ûχουν προσδιορισθεÝ και Ûχουν κριθεÝ αποδεκτÛσ για την πρÛπουσα
χρηση, αποθηκευση και µεταφορÀ του.
2. Îνα βιοκτÞνο προϊÞν που ταξινοµεÝται συµφωνα µε
το Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 ωσ τοξικÞ, ωσ πολυ τοξικÞ η
ωσ καρκινογÞνο κατηγορÝασ 1 η 2, η ωσ µεταλλαξιογÞνο
τησ κατηγορÝασ 1 η 2, η ωσ τοξικÞ για την αναπαραγωγη
κατηγορÝασ 1 η 2, δεν εγκρÝνεται για εµπορÝα η προσ χρηση
απÞ το ευρυ κοινÞ.
3. Η Ûγκριση εÝναι δυνατÞν να εξαρτÀται απÞ και να
ορÝζει τισ αναγκαÝεσ προυMποθÛσεισ σχετικÀ µε την εµπορÝα
και την χρηση ωστε να διασφαλÝζεται η τηρηση των διατÀξεων τησ παραγρÀφου 1.
4. Ùταν Àλλεσ κοινοτικÛσ διατÀξεισ επιβÀλλουν απαιτησεισ σχετικÀ µε τισ προυMποθÛσεισ για τη χορηγηση Ûγκρισησ
και για τη χρηση του βιοκτÞνου, ιδÝωσ δε Þταν οι διατÀξεισ
αυτÛσ αποσκοπουν στην προστασÝα τησ υγεÝασ των εµπορευοµÛνων, χρηστων, εργαζοµÛνων και καταναλωτων η τησ
υγεÝασ των ζωων η στην προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, η
αρµÞδια αρχη λαµβÀνει υπÞψη τησ τισ απαιτησεισ αυτÛσ
κατÀ τη χορηγηση τησ Ûγκρισησ και, εφÞσον εÝναι αναγκαÝο, χορηγεÝ την Ûγκριση υπÞ τον Þρο τησ τηρησησ των
απαιτησεων αυτων.

Α
 ρθρο 6
Αναθεωρηση Ûγκρισησ
Οι εγκρÝσεισ µπορουν να αναθεωρουνται οποτεδηποτε
κατÀ τη διÀρκεια τησ περιÞδου για την οποÝα χορηγηθηκαν, π.χ. κατÞπιν πληροφοριων που Ûχουν ληφθεÝ συµφω-
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ΑνÀκληση η τροποποÝηση Ûγκρισησ
1.

Η Ûγκριση ανακαλεÝται εÀν:

α) η δραστικη ουσÝα δεν περιλαµβÀνεται πλÛον στο
παρÀρτηµα I η IA Þπωσ απαιτεÝ το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α)¯
β) δεν πληρουνται πλÛον οι Þροι του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 για την απÞκτηση τησ Ûγκρισησ¯
γ) αποκαλυφθεÝ Þτι η Ûγκριση χορηγηθηκε βÀσει πλαστων
η παραπλανητικων στοιχεÝων.
2. Η Àδεια µπορεÝ επÝσησ να ανακαλεÝται εÀν το ζητησει
ο κÀτοχÞσ τησ, δηλωνοντασ τουσ σχετικουσ λÞγουσ.
3. Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ προτÝθεται να ανακαλÛσει µια
Ûγκριση, ενηµερωνει σχετικÀ τον κÀτοχÞ τησ και ακουει τισ
απÞψεισ του. Ùταν η Ûγκριση ανακαλεÝται, το κρÀτοσ µÛλοσ
µπορεÝ να του παρÛχει προθεσµÝα για τη διÀθεση η την
αποθηκευση, εµπορÝα και χρηση των υπαρχÞντων αποθεµÀτων, η διÀρκεια τησ οποÝασ εξαρτÀται απÞ το λÞγο τησ
ανÀκλησησ, µε την επιφυλαξη τυχÞν προθεσµÝασ που παρÛχεται µε απÞφαση που λαµβÀνεται δυνÀµει τησ οδηγÝασ
76/769/ΕΟΚ η βÀσει τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α),
4. Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ το κρÝνει αναγκαÝο βÀσει των
εξελÝξεων στισ επιστηµονικÛσ και τεχνικÛσ γνωσεισ, και
προκειµÛνου να προφυλαχθεÝ η υγεÝα και το περιβÀλλον,
τροποποιεÝ τουσ Þρουσ χρησεωσ τησ Ûγκρισησ, και συγκεκριµÛνα τον τρÞπο χρησεωσ η τισ χρησιµοποιουµενεσ ποσÞτητεσ.
5. Η Ûγκριση τροποποιεÝται επÝσησ εÀν το ζητησει ο
κÀτοχÞσ τησ δηλωνοντασ τουσ σχετικουσ λÞγουσ.
6. Ùταν η προτεινÞµενη τροποποÝηση αφορÀ επÛκταση
των χρησεων, το κρÀτοσ µÛλοσ επεκτεÝνει την Ûγκριση, υπÞ
τον Þρο Þτι πληρουνται οι ειδικÛσ προυMποθÛσεισ που προβλÛπονται για τη δραστικη ουσÝα στα παραρτηµατα I
καÝ IA.
7. Ùταν η προτεινÞµενη τροποποÝηση τησ Ûγκρισησ συνεπÀγεται αλλαγÛσ στισ ειδικÛσ προυMποθÛσεισ που προβλÛ-
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πονται για τη δραστικη ουσÝα στο παρÀρτηµα I η IA, η
τροποποÝηση πραγµατοποιεÝται µÞνο µετÀ απÞ αξιολÞγηση
τησ δραστικησ ουσÝασ, σε συνÀρτηση µε τισ προτεινÞµενεσ
αλλαγÛσ, συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 11.
8. Οι τροποποιησεισ εγκρÝνονται µÞνον εφÞσον αποδεικνυεται Þτι εξακολουθουν να πληρουνται οι προυMποθÛσεισ
του Àρθρου 5.

24.4.98

iii) προβλεπÞµενεσ χρησεισ:
3.1. τυποσ προϊÞντοσ (παρÀρτηµα V) και τοµÛασ χρησησ,
3.2. κατηγορÝα χρηστων,
3.3. µÛθοδοσ χρησησ¯
iv) στοιχεÝα αποτελεσµατικÞτητασ¯

Α
 ρθρο 8
Απαιτησεισ για τη χορηγηση Ûγκρισησ
1. Η αÝτηση Ûγκρισησ υποβÀλλεται απÞ τον υπευθυνο
για την πρωτη διÀθεση του βιοκτÞνου στην αγορÀ σε
συγκεκριµÛνο κρÀτοσ µÛλοσ, η εξ ονÞµατÞσ του, στην αρµÞδια αρχη του εν λÞγω κρÀτουσ µÛλουσ. Οι αιτουντεσ οφεÝλουν να Ûχουν µÞνιµο γραφεÝο στην ΚοινÞτητα.
2. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι ο αιτων Ûγκριση βιοκτÞνου πρÛπει να υποβÀλλει στην αρµÞδια αρχη:
α) φÀκελο η Ûγγραφο πρÞσβασησ για το βιοκτÞνο, ο
οποÝοσ να πληροÝ, βÀσει των τρεχουσων επιστηµονικων
και τεχνικων γνωσεων, τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ IIB και, Þπου προβλÛπεται, των σχετικων τµηµÀτων του παραρτηµατοσ IIIB και
β) για κÀθε δραστικη ουσÝα του βιοκτÞνου, φÀκελο η
Ûγγραφο πρÞσβασησ, ο οποÝοσ να πληροÝ, βÀσει των
τρεχουσων επιστηµονικων και τεχνικων γνωσεων, τισ
απαιτησεισ του παραρτηµατοσ IIA και, Þπου προβλÛπεται, των σχετικων τµηµÀτων του παραρτηµατοσ IIIA.
3. ΚατÀ παρÛκκλιση τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝο α), τα
κρÀτη µÛλη απαιτουν, για τα βιοκτÞνα περιορισµÛνου
κινδυνου, να συνοδευονται απÞ φÀκελο µε τα ακÞλουθα
στοιχεÝα:
i) αιτων:
1.1. Þνοµα και διευθυνση,
1.2. παρασκευαστÛσ του βιοκτÞνου και των δραστικων ουσιων,
(ονÞµατα, διευθυνσεισ, συµπεριλαµβανοµÛνου
του τÞπου του παρασκευαστη τησ δραστικησ
ουσÝασ),
1.3. Þπου απαιτεÝται, Ûγγραφο πρÞσβασησ στα αναγκαÝα συναφη στοιχεÝα¯
ii) ταυτÞτητα του βιοκτÞνου:
2.1. εµπορικη ονοµασÝα,
2.2. πληρησ συνθεση του βιοκτÞνου,
2.3. φυσικÛσ και χηµικÛσ ιδιÞτητεσ Þπωσ αναφÛρονται
στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο δ)¯

v) αναλυτικÛσ µÛθοδοι¯
vi) ταξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση, καθωσ και
σχÛδιο ετικÛτασ, συµφωνα µε το Àρθρο 20 τησ παρουσασ οδηγÝασ¯
vii) δελτÝο δεδοµÛνων ασφαλεÝασ, που Ûχει καταρτισθεÝ
συµφωνα µε το Àρθρο 10 τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, για την προσÛγγιση των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων
µελων που αφορουν την ταξινÞµηση, τη συσκευασÝα
και την επισηµανση των επικÝνδυνων παρασκευασµÀτων (1), η το Àρθρο 27 τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ.
4. Οι φÀκελοι πρÛπει να περιλαµβÀνουν πληρη και λεπτοµερη περιγραφη των µελετων που Ûχουν διεξαχθεÝ και
των µεθÞδων που Ûχουν χρησιµοποιηθεÝ η σχετικη βιβλιογραφικη παραποµπη. Οι πληροφορÝεσ που παρÛχονται µε
τουσ υποβαλλÞµενουσ συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 φακÛλουσ πρÛπει να εÝναι επαρκεÝσ για την αξιολÞγηση των επιπτωσεων και των ιδιοτητων που αναφÛρονται
στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα β), γ) και δ). Οι
πληροφορÝεσ αυτÛσ υποβÀλλονται στισ αρµÞδιεσ αρχÛσ υπÞ
µορφη τεχνικων φακÛλων, οι οποÝοι περιÛχουν τισ πληροφορÝεσ και τα αποτελÛσµατα των µελετων που αναφÛρονται στα παραρτηµατα IIA και IIB και, Þπου προβλÛπεται,
στα σχετικÀ µÛρη των παραρτηµÀτων IIIA και IIIB.
5. ∆εν απαιτεÝται η παροχη πληροφοριων, οι οποÝεσ δεν
εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του βιοκτÞνου η των
προτεινÞµενων χρησεων του. Το Ýδιο ισχυει Þταν δεν εÝναι
επιστηµονικωσ αναγκαÝο η τεχνικωσ εφικτÞ να παρασχεθουν οι πληροφορÝεσ. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ πρÛπει να
υποβÀλλονται στην αρµÞδια αρχη και να γÝνονται δεκτÀ τα
σχετικÀ δικαιολογητικÀ. ΤÛτοιο δικαιολογητικÞ µπορεÝ να
εÝναι η υπαρξη οµαδικησ τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων
Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
6. ΕÀν απÞ την αξιολÞγηση του φακÛλου προκυπτει Þτι
απαιτουνται περαιτÛρω πληροφορÝεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων δεδοµÛνων και αποτελεσµÀτων απÞ περαιτÛρω δοκιµÛσ, προκειµÛνου να αξιολογηθουν οι κÝνδυνοι του βιοκτÞνου, η αρµÞδια αρχη ζητÀ απÞ τον αιτουντα να τισ υποβÀλλει. Η χρονικη περÝοδοσ τησ αξιολÞγησησ του φακÛλλου
αρχÝζει µÞνον αφου ο φÀκελλοσ καταρτισθεÝ πληρωσ.
7. Το Þνοµα τησ δραστικησ ουσÝασ πρÛπει να εÝναι εκεÝνο
µε το οποÝο Ûχει καταχωρηθεÝ στον κατÀλογο του παραρ(1) ΕΕ L 187 τησ 16.7.1988, σ. 14¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 93/18/ΕΟΚ (ΕΕ L 104 τησ 29.4.1993, σ. 46).
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τηµατοσ I τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ η, εÀν το Þνοµα δεν
περιλαµβÀνεται στο παρÀρτηµα αυτÞ, το Þνοµα συµφωνα
µε τον ευρωπαϊκÞ κατÀλογο χηµικων ουσιων που κυκλοφορουν στο εµπÞριο (EINECS) η, εÀν το Þνοµα δεν περιÛχεται εκεÝ, το κοινÞ Þνοµα κατÀ τον ∆ιεθνη ΟργανισµÞ
ΤυποποÝησησ (ISO). ΕÀν δεν υπÀρχει ουτε το τελευταÝο, η
ουσÝα ορÝζεται απÞ τη χηµικη τησ περιγραφη συµφωνα µε
τουσ κανÞνεσ τησ διεθνουσ ενωσεωσ θεωρητικησ και εφηρµοσµÛνησ χηµεÝασ (IUPAC).
8. ΚατÀ γενικη αρχη, οι δοκιµÛσ πρÛπει να διεξÀγονται
συµφωνα µε τισ µεθÞδουσ του παραρτηµατοσ V τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ. ΕÀν η µÛθοδοσ εÝναι ακατÀλληλη η δεν
περιγρÀφεται εκεÝ, οι χρησιµοποιουµενεσ µÛθοδοι πρÛπει,
Þταν εÝναι δυνατÞν, να εÝναι διεθνωσ ανεγνωρισµÛνεσ και η
χρηση τουσ πρÛπει να αιτιολογεÝται. Οι δοκιµÛσ διεξÀγονται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 86/609/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 24ησ ΝοεµβρÝου 1986, για την προσÛγγιση
των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων
των κρατων µελων σχετικÀ µε την προστασÝα των ζωων
που χρησιµοποιουνται για πειραµατικουσ και Àλλουσ επιστηµονικουσ σκοπουσ (1) και τησ οδηγÝασ 87/18/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου 1986, για την προσÛγγιση
των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων
των κρατων µελων σχετικÀ µε την εφαρµογη των αρχων
ορθησ εργαστηριακησ πρακτικησ και τον Ûλεγχο τησ εφαρµογησ τουσ κατÀ τισ δοκιµÛσ των χηµικων ουσιων (2).
9. ΕφÞσον υπÀρχουν στοιχεÝα για δοκιµÛσ, τα οποÝα
προÛκυψαν πριν απÞ την Ûκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ
βÀσει µεθÞδων Àλλων απÞ τισ προβλεπÞµενεσ στο παρÀρτηµα V τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ, η καταλληλÞτητα αυτων
των στοιχεÝων για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και
η ανÀγκη διεξαγωγησ νÛων δοκιµων συµφωνα µε το
παρÀρτηµα V πρÛπει να αποφασÝζεται ανÀλογα µε τη
συγκεκριµÛνη περÝπτωση, αφου ληφθεÝ υπÞψη, µεταξυ Àλλων, η ανÀγκη ελαχιστοποÝησησ των δοκιµων στα σπονδυλωτÀ ζωα.
10. Οι αρµÞδιεσ αρχÛσ που αναφÛρονται στο Àρθρο 26
µεριµνουν για την κατÀρτιση φακÛλου για κÀθε αÝτηση.
ΚÀθε φÀκελοσ πρÛπει να περιÛχει τουλÀχιστον αντÝγραφο
τησ αιτησεωσ, κατÀσταση των διοικητικων αποφÀσεων που
λαµβÀνονται απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ σχετικÀ µε την αÝτηση
και µε τουσ φακÛλουσ που Ûχουν υποβληθεÝ συµφωνα µε
την παρÀγραφο 2, καθωσ και περÝληψη των τελευταÝων.
ΚατÞπιν σχετικησ αιτησεωσ, τα κρÀτη µÛλη θÛτουν στη
διÀθεση των Àλλων αρµÞδιων αρχων και τησ Επιτροπησ
τουσ φακÛλουσ που προβλÛπονται στην παρουσα παρÀγραφο¯ επÝσησ, κατÞπιν σχετικησ αιτησεωσ, τουσ κοινοποιουν
Þλεσ τισ πληροφορÝεσ που εÝναι αναγκαÝεσ για την πληρη
κατανÞηση των αιτησεων, και µεριµνουν, εφÞσον απαιτεÝται, ωστε οι αιτουντεσ να τουσ παρÛχουν αντÝγραφα των
τεχνικων εγγρÀφων που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 2.
11. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να ζητουν την παροχη
δειγµÀτων του παρασκευÀσµατοσ και των συστατικων
του.
12. Τα κρÀτη µÛλη δυνανται να απαιτουν να υποβÀλλονται οι αιτησεισ για τη ληψη αδεÝασ στισ εθνικÛσ η επÝσηµεσ
γλωσσεσ τουσ η σε µÝα απÞ αυτÛσ.
(1) ΕΕ L 358 τησ 18.12.1986, σ. 1.
(2) ΕΕ L 15 τησ 17.1.1987, σ. 29.
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 ρθρο 9

∆ιÀθεση δραστικων ουσιων στην αγορÀ
Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι οι δραστικÛσ ουσÝεσ που χρησιµοποιουνται σε βιοκτÞνα µπορουν να διατÝθενται στην
αγορÀ για τη χρηση αυτη µÞνον εφÞσον:
α) προκειµÛνου για δραστικη ουσÝα που δεν κυκλοφορουσε στην αγορÀ πριν απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, Ûχει διαβιβαστεÝ, σε
κρÀτοσ µÛλοσ, φÀκελοσ ο οποÝοσ πληροÝ τισ απαιτησεισ
του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 1 και συνοδευεται απÞ
δηλωση Þτι η δραστικη ουσÝα προορÝζεται για χρηση
ωσ συστατικÞ βιοκτÞνου. Η προυMπÞθεση αυτη δεν
εφαρµÞζεται στισ ουσÝεσ που προορÝζονται για χρηση η
οποÝα καλυπτεται απÞ το Àρθρο 17¯
β) Ûχουν ταξινοµηθεÝ, συσκευαστεÝ και επισηµανθεÝ
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ.

Α
 ρθρο 10
Καταχωρηση δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I,
IA η IB
1. Με βÀση τισ τρÛχουσεσ επιστηµονικÛσ και τεχνικÛσ
γνωσεισ, µια δραστικη ουσÝα καταχωρεÝται στα παραρτηµατα I, IA η IB για µια αρχικη περÝοδο που δεν υπερβαÝνει
τα δÛκα Ûτη, εφÞσον εÝναι δυνατÞν να αναµÛνεται Þτι:
— τα βιοκτÞνα που περιÛχουν την εν λÞγω δραστικη
ουσÝα,
— τα βιοκτÞνα περιορισµÛνου κινδυνου που εµπÝπτουν
στον ορισµÞ του Àρθρου 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β),
— οι βασικÛσ χηµικÛσ ουσÝεσ που εµπÝπτουν στον ορισµÞ
του Àρθρου 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ),
θα πληρουν τισ προυMποθÛσεισ του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝα β), γ) και δ), λαµβÀνοντασ υπÞψη, Þπου ενδεÝκνυται, το αθροιστικÞ αποτÛλεσµα απÞ τη χρηση βιοκτÞνων που περιÛχουν την Ýδια δραστικη ουσÝα.
Μια δραστικη ουσÝα δεν µπορεÝ να περιληφθεÝ στο παρÀρτηµα IA, εφÞσον Ûχει ταξινοµηθεÝ συµφωνα µε την οδηγÝα
67/548/ΕΟΚ ωσ:
— καρκινογÞνοσ,
— µεταλλαξιογÞνοσ,
— τοξικη για την αναπαραγωγη,
— ευαισθητοποιητικη η
— εÝναι βιοσυσσωρευτικη και δεν αποικοδοµεÝται γρηγορα.
ΜαζÝ µε την καταχωρηση µιασ δραστικησ ουσÝασ στο
παρÀρτηµα IA, γÝνεται µνεÝα, Þπου κÀτι τÛτοιο ενδεÝ-
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κνυται, και του φÀσµατοσ συγκεντρωσεων µÛσα στα Þρια
του οποÝου µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ αυτη η ουσÝα.
2. Η καταχωρηση δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I,
IA η IB, εξαρτÀται, Þπου συντρÛχει η περÝπτωση, απÞ τα
ακÞλουθα:
i) απαιτησεισ Þσον αφορÀ:
α) τον ελÀχιστο βαθµÞ καθαρÞτητασ τησ δραστικησ
ουσÝασ¯
β) τη φυση και τη µÛγιστη περιεκτικÞτητα σε ορισµÛνεσ προσµεÝξεισ¯
γ) τον τυπο του προϊÞντοσ στο οποÝο ενδÛχεται να
χρησιµοποιηθεÝ¯
δ) τον τρÞπο και τον τοµÛα χρησεωσ¯
ε)

τον προσδιορισµÞ των κατηγοριων των χρηστων
(π.χ. βιοµηχανικοÝ, επαγγελµατÝεσ η µη επαγγελµατÝεσ χρηστεσ)¯

στ) Àλλεσ ειδικÛσ προυMποθÛσεισ, οι οποÝεσ προκυπτουν
απÞ την αξιολÞγηση των πληροφοριων που εÝναι
διαθÛσιµεσ στα πλαÝσια τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

24.4.98

δεικνυει Þτι, υπÞ κανονικÛσ συνθηκεσ υπÞ τισ
οποÝεσ µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ αυτη η ουσÝα
στα επιτρεπÞµενα βιοκτÞνα, υφÝσταται ακÞµη
κÝνδυνοσ για την υγεÝα η το περιβÀλλον και
— Þταν στο παρÀρτηµα I υπÀρχει Àλλη δραστικη
ουσÝα για τον Ýδιο τυπο προϊÞντοσ, που παρουσιÀζει σαφωσ λιγÞτερουσ κινδυνουσ για την
υγεÝα και το περιβÀλλον, συµφωνα µε τισ επιστηµονικÛσ και τεχνικÛσ γνωσεισ.
ΚατÀ την εξÛταση τησ απÞρριψησ η τησ αφαÝρεσησ,
πραγµατοποιεÝται αξιολÞγηση εναλλακτικησ δραστικησ ουσÝασ η µεθÞδου, ωστε να καταδειχθεÝ Þτι
µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ µε τα Ýδια αποτελÛσµατα
κατÀ του οργανισµου-στÞχου, χωρÝσ σηµαντικÀ
οικονοµικÀ και πρακτικÀ µειονεκτηµατα για τον
χρηστη και χωρÝσ κÝνδυνο για την υγεÝα η το περιβÀλλον.
Η αξιολÞγηση διαβιβÀζεται συµφωνα µε τισ προβλεπÞµενεσ στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 2 διαδικασÝεσ προσ ληψη αποφÀσεωσ συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που προβλÛπονται στα Àρθρα 27 και 28 παρÀγραφοσ 3.

α) αποδεκτου επιπÛδου Ûκθεσησ του χρηστη (AOEL),
εÀν χρειÀζεται¯

ii) Η απÞρριψη η αφαÝρεση µιασ καταχωρησησ απÞ το
παρÀρτηµα I και, Þπου συντρÛχει η περÝπτωση, απÞ
τα παραρτηµατα IA και IB, πραγµατοποιεÝται
συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ προυMποθÛσεισ:

β) εφÞσον απαιτεÝται, αποδεκτησ ηµερησιασ ληψησ
(ADI) για τον Àνθρωπο, και ανωτατο Þριο καταλοÝπων (MRL)¯

1. η χηµικη ποικιλÝα των δραστικων ουσιων πρÛπει
να εÝναι κατÀλληλη ωστε να ελαχιστοποιεÝ την
εµφÀνιση αντοχησ στον οργανισµÞ-στÞχο¯

ii) τον καθορισµÞ:

γ) τησ τυχησ και τησ συµπεριφορÀσ στο περιβÀλλον
καθωσ και των επιπτωσεων επÝ οργανισµων µηστÞχων.
3. Η καταχωρηση µιασ δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I, IA η IB περιορÝζεται στουσ τυπουσ προϊÞντων του
παραρτηµατοσ V για τουσ οποÝουσ Ûχουν υποβληθεÝ σχετικÛσ πληροφορÝεσ συµφωνα µε το Àρθρο 8.
4. Η καταχωρηση µιασ δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I, IA η IB µπορεÝ να ανανεωνεται µÝα η περισσÞτερεσ
φορÛσ για περιÞδουσ που δεν υπερβαÝνουν τα 10 Ûτη. Η
αρχικη καταχωρηση, καθωσ και κÀθε ανανÛωση, µπορουν
να αναθεωρουνται Þταν υπÀρχουν ενδεÝξεισ Þτι δεν πληρουνται πλÛον οι απαιτησεισ τησ παραγρÀφου 1. Η ανανÛωση µπορεÝ, Þταν κρÝνεται αναγκαÝο, να χορηγεÝται µÞνο
για την ελÀχιστη περÝοδο που απαιτεÝται για την ολοκληρωση τησ αναθεωρησησ, εφÞσον Ûχει υποβληθεÝ σχετικη
αÝτηση, και να χορηγεÝται για την περÝοδο που απατεÝται
για την υποβολη των απαιτουµενων περαιτÛρω πληροφοριων, συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 2.
5. i) Η καταχωρηση µιασ δραστικησ ουσÝασ στο παρÀρτηµα I και, Þπου ενδεÝκνυται, στο παρÀρτηµα IA η
IB, µπορεÝ να απορριφθεÝ η να αφαιρεθεÝ,
— Þταν η αξιολÞγηση τησ δραστικησ ουσÝασ
συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 2 κατα-

2. θα πρÛπει να εφαρµÞζεται µÞνον σε δραστικÛσ
ουσÝεσ οι οποÝεσ, χρησιµοποιουµενεσ υπÞ κανονικÛσ συνθηκεσ σε επιτρεπÞµενα βιοκτÞνα, παρουσιÀζουν σηµαντικÀ διαφορετικÞ επÝπεδο κινδυνου¯
3. θα πρÛπει να εφαρµÞζεται µÞνον στισ δραστικÛσ
ουσÝεσ που χρησιµοποιουνται σε προϊÞντα του
Ýδιου τυπου¯
4. θα πρÛπει να εφαρµÞζεται µÞνον αφου προβλεφθεÝ η δυνατÞτητα, Þπου αυτÞ εÝναι αναγκαÝο, να αποκτηθεÝ η σχετικη πεÝρα απÞ την
πρακτικη χρηση, εφÞσον η πεÝρα αυτη δεν εÝναι
ηδη διαθÛσιµη¯
5. οι πληρεισ φÀκελοι δεδοµÛνων τησ αξιολÞγησησ
που χρησιµευουν η χρησÝµευσαν για την καταχωρηση στα παραρτηµατα I, IA η IB, τÝθενται
στη διÀθεση τησ επιτροπησ που προβλÛπεται το
Àρθρο 28 παρÀγραφοσ 3.
iii) Η απÞφαση για την αφαÝρεση µιασ καταχωρησησ
απÞ το παρÀρτηµα I δεν παρÀγει Àµεσα αποτελÛσµατα, αλλÀ αναστÛλλεται επÝ τÛσσερα το πολυ Ûτη
απÞ την ηµεροµηνÝα ληψεωσ αυτησ τησ αποφÀσεωσ.
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Α
 ρθρο 11
∆ιαδικασÝα για την καταχωρηση δραστικησ ουσÝασ στα
παραρτηµατα I, IA η IB
1. Η καταχωρηση η οι µετÛπειτα µεταβολÛσ τησ καταχωρησησ µιασ δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I, IA η IB
θα εξετÀζονται εφÞσον:
α) ο αιτων Ûχει διαβιβÀσει στην αρµÞδια αρχη ενÞσ κρÀτουσ µÛλουσ:
i) φÀκελο για την δραστικη ουσÝα, ο οποÝοσ πληροÝ
τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ IVA η τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ IIA και, Þταν προβλÛπεται, των σχετικων τµηµÀτων του παραρτηµατοσ IIIA¯
ii) φÀκελο για τουλÀχιστον Ûνα βιοκτÞνο που περιÛχει
την εν λÞγω δραστικη ουσÝα, ο οποÝοσ πληροÝ τισ
απαιτησεισ του Àρθρου 8, εκτÞσ τησ παραγρÀφου 3.
β) η παραλαµβÀνουσα αρµÞδια αρχη Ûχει ελÛγξει τουσ
φακÛλουσ και κρÝνει Þτι πληρουν τισ απαιτησεισ των
παραρτηµÀτων IVA και IVB η τισ απαιτησεισ των
παραρτηµÀτων IIA και IIB και, κατÀ περÝπτωση, των
παραρτηµÀτων IIIA και IIIB, τουσ αποδÛχεται και
εγκρÝνει τη διαβÝβαση, απÞ τον αιτουντα, περιληψεων
των φακÛλων στην Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.
2. Η παραλαµβÀνουσα αρµÞδια αρχη πρÛπει να αξιολογεÝ τουσ φακÛλουσ, εντÞσ 12 µηνων απÞ την αποδοχη τουσ.
Η αρµÞδια αρχη αποστÛλλει αντÝγραφο τησ αξιολÞγησησ
στην Επιτροπη, τα Àλλα κρÀτη µÛλη και τον αιτουντα,
συνοδευÞµενο απÞ συσταση για την καταχωρηση η Þχι τησ
δραστικησ ουσÝασ στα παραρτηµατα I, IA η IB.
ΕÀν, κατÀ την αξιολÞγηση των φακÛλων, προκυψει Þτι
απαιτουνται περαιτÛρω πληροφορÝεσ για την ολοκληρωση
τησ, η παραλαµβÀνουσα αρµÞδια αρχη ζητÀ απÞ τον
αιτουντα να τισ υποβÀλει. Η δωδεκÀµηνη περÝοδοσ αναστÛλλεται απÞ την ηµεροµηνÝα εκδÞσεωσ του σχετικου
αιτηµατοσ τησ αρµÞδιασ αρχησ Ûωσ την ηµεροµηνÝα παραλαβησ των πληροφοριων. Η αρµÞδια αρχη πληροφορεÝ τα
Àλλα κρÀτη µÛλη για την ενÛργειÀ τησ αυτη, Þταν ενηµερωνει τον αιτουντα.
3. Για να αποφευχθεÝ το ενδεχÞµενο να πραγµατοποιεÝται η αξιολÞγηση των φακÛλων µÞνον απÞ λÝγα κρÀτη
µÛλη, η αξιολÞγηση µπορεÝ να γÝνεται απÞ Àλλα κρÀτη
µÛλη εκτÞσ του κρÀτουσ µÛλουσ που παραλαµβÀνει την
αÝτηση. Προσ τουτο, υποβÀλλεται αÝτηση κατÀ την αποδοχη των φακÛλων, ενω η απÞφαση λαµβÀνεται συµφωνα µε
τη διαδικασÝα που προβλÛπει το Àρθρο 28 παρÀγραφοσ 2.
Η απÞφαση λαµβÀνεται το αργÞτερο Ûνα µηνα µετÀ την
παραλαβη τησ αÝτησησ απÞ την Επιτροπη.
4. ΜετÀ την παραλαβη τησ αξιολÞγησησ, η Επιτροπη
πρÛπει, συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 27, να
καταρτÝσει πρÞταση χωρÝσ αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση,
προκειµÛνου να ληφθεÝ η σχετικη απÞφαση µε τη διαδικα-
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σÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 3. Η απÞφαση λαµβÀνεται
το αργÞτερο 12 µηνεσ µετÀ την παραλαβη απÞ την Επιτροπη τησ αξιολÞγησησ που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 2.

Α
 ρθρο 12
ΧρησιµοποÝηση των δεδοµÛνων που κατÛχουν οι αρµÞδιεσ
αρχÛσ προσ Þφελοσ Àλλων αιτουντων
1. Τα κρÀτη µÛλη δεν χρησιµοποιουν τισ πληροφορÝεσ
που αναφÛρονται στο Àρθρο 8 προσ Þφελοσ του δευτερου
η των επÞµενων αιτουντων:
α) εκτÞσ εÀν ο δευτεροσ η οι επÞµενοι αιτουντεσ Ûχουν
λÀβει εγγρÀφωσ, µε µορφη εγγρÀφου πρÞσβασησ, τη
συγκατÀθεση του πρωτου αιτουντοσ για τη χρηση
αυτων των πληροφοριων, η
β) στην περÝπτωση δραστικησ ουσÝασ που δεν κυκλοφορουσε στην αγορÀ κατÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, επÝ 15 Ûτη απÞ την
ηµεροµηνÝα τησ πρωτησ καταχωρησησ στο παρÀρτηµα I η IA η
γ) στην περÝπτωση δραστικησ ουσÝασ που κυκλοφορουσε
ηδη στην αγορÀ κατÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται
στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1,
i) επÝ 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο
Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, προκειµÛνου για πληροφορÝεσ που υποβÀλλονται για τουσ σκοπουσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, εκτÞσ εÀν οι πληροφορÝεσ αυτÛσ
προστατευονται ηδη συµφωνα µε ισχυοντεσ εθνικουσ κανÞνεσ για τα βιοκτÞνα. Στην περÝπτωση
αυτη, οι πληροφορÝεσ εξακολουθουν να προστατευονται στο συγκεκριµÛνο κρÀτοσ µÛλοσ, µÛχρι να
ληξει το τυχÞν υπÞλοιπο τησ περιÞδου προστασÝασ
των δεδοµÛνων που προβλÛπεται απÞ τουσ εθνικουσ κανÞνεσ, µε ανωτατο Þριο 10 Ûτη απÞ την
ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1¯
ii) επÝ 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα καταχωρησησ δραστικησ ουσÝασ στο παρÀρτηµα I η IA προκειµÛνου
για πληροφορÝεσ που υποβÀλλονται για πρωτη
φορÀ µε σκοπÞ να τεκµηριωσουν την πρωτη καταχωρηση στο παρÀρτηµα I η IA εÝτε τησ δραστικησ
ουσÝασ εÝτε συµπληρωµατικου τυπου προϊÞντων για
την Ýδια δραστικη ουσÝα.
δ) στην περÝπτωση που υποβÀλλονται για πρωτη φορÀ
περαιτÛρω πληροφορÝεσ για Ûναν απÞ τουσ παρακÀτω
λÞγουσ:
i) αλλαγη των απαιτησεων για καταχωρηση στο
παρÀρτηµα I η IA¯
ii) διατηρηση τησ καταχωρησησ στο παρÀρτηµα I η
IA,
επÝ πÛντε Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα ληψεωσ αποφÀσεωσ
µετÀ την παραλαβη των περαιτÛρω πληροφοριων,
εκτÞσ εÀν η πενταετÝα ληγει πριν απÞ την περÝοδο που
προβλÛπεται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝα β) και γ),
οπÞτε η πενταετÝα παρατεÝνεται ωστε να ληγει ταυτÞχρονα µε τισ περιÞδουσ αυτÛσ.
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2. Τα κρÀτη µÛλη δεν χρησιµοποιουν τισ πληροφορÝεσ
που αναφÛρονται στο Àρθρο 8 προσ Þφελοσ του δευτερου
η των επÞµενων αιτουντων:
α) εκτÞσ εÀν ο δευτεροσ η οι επÞµενοι αιτουντεσ Ûχουν
λÀβει εγγρÀφωσ, µε µορφη εγγρÀφου πρÞσβασησ, τη
συγκατÀθεση του πρωτου αιτουντοσ για τη χρηση
αυτων των πληροφοριων, η
β) στην περÝπτωση βιοκτÞνου το οποÝο περιÛχει δραστικη
ουσÝα που δεν κυκλοφορουσε στην αγορÀ κατÀ την
ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, επÝ 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα τησ πρωτησ
Àδειασ σε οποιοδηποτε κρÀτοσ µÛλοσ η
γ) στην περÝπτωση βιοκτÞνου το οποÝο περιÛχει δραστικη
ουσÝα που κυκλοφορουσε ηδη στην αγορÀ κατÀ την
ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1,
i) επÝ 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο
Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, προκειµÛνου για πληροφορÝεσ που υποβÀλλονται δυνÀµει τησ παρουσασ
οδηγÝασ, εκτÞσ εÀν οι πληροφορÝεσ αυτÛσ προστατευονται ηδη συµφωνα µε ισχυοντεσ εθνικουσ κανÞνεσ για τα βιοκτÞνα¯ στην περÝπτωση αυτη, τα
δεδοµÛνα εξακολουθουν να προστατευονται στο
συγκεκριµÛνο κρÀτοσ µÛλοσ, µÛχρι να ληξει το
τυχÞν υπÞλοιπο τησ περιÞδου προστασÝασ των
δεδοµÛνων που προβλÛπεται απÞ τουσ εθνικουσ
κανÞνεσ, µε ανωτατο Þριο 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1¯
ii) επÝ 10 Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα καταχωρησησ δραστικησ ουσÝασ στο παρÀρτηµα I η IA, προκειµÛνου
για πληροφορÝεσ που υποβÀλλονται για πρωτη
φορÀ µε σκοπÞ να τεκµηριωσουν την καταχωρηση
στο παρÀρτηµα I η IA εÝτε τησ δραστικησ ουσÝασ
εÝτε συµπληρωµατικου τυπου προϊÞντων για την
Ýδια δραστικη ουσÝα¯
δ) στην περÝπτωση δεδοµÛνων που υποβÀλλονται για
πρωτη φορÀ για Ûναν απÞ τουσ παρακÀτω λÞγουσ:
i) αλλαγη των προυMποθÛσεων Ûγκρισησ βιοκτÞνου¯
ii) υποβολη των αναγκαÝων δεδοµÛνων για τη διατηρηση τησ καταχωρησησ δραστικησ ουσÝασ στο
παρÀρτηµα I η IA,
επÝ πÛντε Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα πρωτησ παραλαβησ
των περαιτÛρω πληροφοριων, εκτÞσ εÀν η πενταετÝα
ληγει πριν απÞ την περÝοδο που προβλÛπεται στα
ανωτÛρω στοιχεÝα β) και γ), οπÞτε η πενταετÝα παρατεÝνεται ωστε να ληγει ταυτÞχρονα µε τισ περιÞδουσ
αυτÛσ.
3. Ùσον αφορÀ τισ αποφÀσεισ που λαµβÀνονται συµφωνα µε το Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 5, οι πληροφορÝεσ που
προβλÛπονται στισ παραγρÀφουσ 1 και 2 µπορουν να
χρησιµοποιηθουν απÞ την Επιτροπη, την επιστηµονικη
επιτροπη Þπωσ αναφÛρεται στο Àρθρο 27 και τα κρÀτη
µÛλη.

24.4.98
Α
 ρθρο 13

ΣυνεργασÝα κατÀ τη χρηση δεδοµÛνων για τη δευτερη και
τισ επÞµενεσ αιτησεισ αδεÝασ

1. Στην περÝπτωση βιοκτÞνου το οποÝο Ûχει ηδη εγκριθεÝ
συµφωνα µε τα Àρθρα 3 και 5, και µε την επιφυλαξη των
υποχρεωσεων που επιβÀλλονται βÀσει του Àρθρου 12, η
αρµÞδια αρχη µπορεÝ να δÛχεται Þτι µια δευτερη η επÞµενη
αÝτηση αδεÝασ µπορεÝ να αναφÛρεται στα δεδοµÛνα που
παρÛχονται απÞ τον πρωτο αιτουντα, εφÞσον ο δευτεροσ η
επÞµενοσ αιτων µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι το βιοκτÞνο εÝναι
παρÞµοιο και οι δραστικÛσ του ουσÝεσ εÝναι Ýδιεσ µε εκεÝνου
που εÝχε προηγουµÛνωσ εγκριθεÝ, συµπεριλαµβανοµÛνου
του βαθµου καθαρÞτητασ και τησ φυσεωσ των προσµεÝξεων.

2.

ΠαρÀ το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2:

α) ο αιτων Ûγκριση για βιοκτÞνα, πριν απÞ τη διεξαγωγη
πειραµÀτων επÝ σπονδυλωτων, ζητÀ απÞ την αρµÞδια
αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ στο οποÝο σκοπευει να υποβÀλει αÝτηση:
— να πληροφορηθεÝ εÀν το βιοκτÞνο, για το οποÝο
πρÞκειται να υποβληθεÝ αÝτηση, εÝναι παρÞµοιο µε
Àλλα για το οποÝο Ûχει ηδη χορηγηθεÝ Ûγκριση και
— το Þνοµα και τη διευθυνση του η των κατÞχων τησ
η των εγκρÝσεων.
Στο σχετικÞ ερωτηµα πρÛπει να αποδεικνυεται Þτι ο
µελλοντικÞσ αιτων σκοπευει να υποβÀλει αÝτηση Ûγκρισησ για λογαριασµÞ του και Þτι οι υπÞλοιπεσ πληροφορÝεσ που προβλÛπονται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2
εÝναι διαθÛσιµεσ.
β) εφÞσον η αρµÞδια αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ πεισθεÝ
Þτι ο αιτων σκοπευει να υποβÀλει την αÝτηση αυτη, του
γνωστοποιεÝ το Þνοµα και τη διευθυνση του η των
κατÞχων των προηγουµενων σχετικων εγκρÝσεων και
κοινοποιεÝ ταυτÞχρονα στουσ κατÞχουσ των εγκρÝσεων
αυτων το Þνοµα και τη διευθυνση του αιτουντοσ.
Ο η οι κÀτοχοι προηγουµενων εγκρÝσεων και ο αιτων
καταβÀλλουν κÀθε ευλογη προσπÀθεια προκειµÛνου
να επιτυχουν συµφωνÝα για την απÞ κοινου χρησιµοποÝηση των πληροφοριων, ωστε να αποφευγεται η
επανÀληψη των δοκιµων επÝ σπονδυλωτων.
Οι αρµÞδιεσ αρχÛσ των κρατων µελων ενθαρρυνουν τουσ
κατÞχουσ των δεδοµÛνων αυτων να συνεργαστουν για την
παροχη τουσ, ωστε να περιορÝζεται η επανÀληψη των
δοκιµων επÝ σπονδυλωτων.
ΕÀν, παρÞλα αυτÀ, ο αιτων και οι κÀτοχοι των προηγουµενων εγκρÝσεων του ιδÝου προϊÞντοσ δεν κατορθωσουν να
συµφωνησουν για την απÞ κοινου χρησιµοποÝηση των

24.4.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

δεδοµÛνων, τα κρÀτη µÛλη µπορουν να θεσπÝζουν εθνικÀ
µÛτρα, τα οποÝα να υποχρεωνουν τον αιτουντα και τουσ
κατÞχουσ προηγουµενων εγκρÝσεων που ευρÝσκονται στην
επικρÀτειÀ τουσ να χρησιµοποιουν απÞ κοινου τα δεδοµÛνα, ωστε να αποφευγεται η επανÀληψη των δοκιµων επÝ
σπονδυλωτων και καθορÝζουν τÞσο τη διαδικασÝα για την
χρησιµοποÝηση των πληροφοριων Þσο και την ευλογη ισορροπÝα των συµφερÞντων των ενδιαφεροµÛνων.

Α
 ρθρο 14
ΝÛεσ πληροφορÝεσ
1. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι ο κÀτοχοσ Ûγκρισησ βιοκτÞνου κοινοποιεÝ αµÛσωσ στισ αρµÞδιεσ αρχÛσ τισ πληροφορÝεσ τισ οποÝεσ κατÛχει η ευλÞγωσ αναµÛνεται Þτι πρÛπει
να κατÛχει σχετικÀ µε µια δραστικη ουσÝα η βιοκτÞνο που
περιÛχει την εν λÞγω ουσÝα και οι οποÝεσ ενδÛχεται να
επηρεÀσουν την διατηρηση τησ Ûγκρισησ. ΕιδικÞτερα πρÛπει να κοινοποιουνται τα Àκολουθα:
— νÛεσ γνωσεισ η πληφορορÝεσ για τισ επιπτωσεισ τησ
δραστικησ ουσÝασ η του βιοκτÞνου στον Àνθρωπο η το
περιβÀλλον,
— αλλαγÛσ στην προÛλευση η τη συνθεση τησ δραστικησ
ουσÝασ,
— αλλαγÛσ στη συνθεση ενÞσ βιοκτÞνου,
— ανÀπτυξη αντοχησ,
— µεταβολÛσ διοικητικου χαρακτηρα η Àλλεσ πτυχÛσ Þπωσ
η φυση τησ συσκευασÝασ.
2. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν αµÛσωσ στα Àλλα κρÀτη
µÛλη και την Επιτροπη κÀθε σχετικη πληροφορÝα την
οποÝα λαµβÀνουν και η οποÝα αφορÀ τισ ενδεχÞµενεσ
βλαβερÛσ επιπτωσεισ ενÞσ βιοκτÞνου στον Àνθρωπο η το
περιβÀλλον, τη νÛα του συνθεση, τισ δραστικÛσ του ουσÝεσ,
τισ προσµεÝξεισ, τισ µορφοτυποποιητικÛσ του ουσÝεσ η τα
κατÀλοιπÀ του.
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ταχυτερο, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2,
εÀν και υπÞ ποÝουσ Þρουσ το µÛτρο που Ûλαβε το κρÀτοσ
µÛλοσ µπορεÝ να παραταθεÝ για περÝοδο που θα καθοριστεÝ, να επαναληφθεÝ η να ανακληθεÝ.
2. ΚατÀ παρÛκκλιση του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) και µÛχρισ Þτου µια δραστικη ουσÝα καταχωρηθεÝ
στο παρÀρτηµα Ι η IA, Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να
επιτρÛπει προσωρινωσ, για περÝοδο που δεν υπερβαÝνει τα
τρÝα Ûτη, τη διÀθεση στην αγορÀ βιοκτÞνου το οποÝο
περιÛχει δραστικη ουσÝα µη καταχωρηµÛνη στο παρÀρτηµα I η IA και το οποÝο δεν Ûχει κυκλοφορησει ηδη στην
αγορÀ κατÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 1, για σκοπουσ διαφορετικουσ απÞ εκεÝνουσ
που αναφÛρονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα γ)
και δ). Η Àδεια αυτη µπορεÝ να χορηγεÝται µÞνον εφÞσον,
µετÀ απÞ αξιολÞγηση των φακÛλων συµφωνα µε το Àρθρο 10, το κρÀτοσ µÛλοσ θεωρεÝ Þτι:
— η δραστικη ουσÝα πληροÝ τισ απαιτησεισ του Àρθρου 10
και
— το βιοκτÞνο κρÝνεται Þτι πληροÝ τισ προυMποθÛσεισ του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα β), γ) και δ),
και κανÛνα Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ, βÀσει τησ περιληψεωσ που
παραλαµβÀνει, δεν προβÀλλει βÀσιµεσ αντιρρησεισ, συµφωνα µε το Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 2, Þσον αφορÀ την πληρÞτητα των φακÛλων. Ùταν προβÀλλονται αντιρρησεισ, λαµβÀνεται απÞφαση σχετικÀ µε την πληρÞτητα των φακÛλων
µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2, χωρÝσ
αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση.
ΕÀν, µετÀ την ολοκληρωση των διαδικασιων του Àρθρου 27 και του Àρθρου 28, παρÀγραφοσ 2, αποφασισθεÝ
Þτι η δραστικη ουσÝα δεν πληροÝ τισ απαιτησεισ του Àρθρου 10, το κρÀτοσ µÛλοσ εξασφαλÝζει την ανÀκληση τησ
προσωρινησ αδεÝασ.
Ùταν η αξιολÞγηση των φακÛλων για την καταχωρηση µιασ
δραστικησ ουσÝασ στο παρÀρτηµα I η IA δεν Ûχει περατωθεÝ κατÀ τη ληξη τησ τριετÝασ, η αρµÞδια αρχη µπορεÝ να
εγκρÝνει το προϊÞν για περαιτÛρω προσωρινη περÝοδο που
δεν υπερβαÝνει το Ûνα Ûτοσ, εφÞσον υφÝστανται βÀσιµοι
λÞγοι να πιστευεται Þτι η εν λÞγω δραστικη ουσÝα θα
πληροÝ τισ απαιτησεισ του Àρθρου 10. Τα κρÀτη µÛλη
ενηµερωνουν τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη για
αυτη τουσ την ενÛργεια.

Α
 ρθρο 15
Α
 ρθρο 16
ΠαρεκκλÝσεισ απÞ τισ απαιτησεισ
1. ΚατÀ παρÛκκλιση των Àρθρων 3 και 5, Ûνα κρÀτοσ
µÛλοσ µπορεÝ να εγκρÝνει προσωρινÀ, για χρονικη περÝοδο
που δεν υπερβαÝνει τισ 120 ηµÛρεσ, τη διÀθεση στην αγορÀ
βιοκτÞνων που δεν τηρουν τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, για περιορισµÛνη και ελεγχÞµενη χρηση, εÀν το
µÛτρο αυτÞ κρÝνεται αναγκαÝο λÞγω απρÞβλεπτου κινδυνου, ο οποÝοσ δεν µπορεÝ να αντιµετωπιστεÝ µε Àλλα µÛσα.
Στην περÝπτωση αυτη, το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µÛλοσ
ενηµερωνει αµÛσωσ τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη
σχετικÀ µε το µÛτρο που Ûλαβε και τουσ σχετικουσ λÞγουσ.
Η Επιτροπη καταρτÝζει πρÞταση και αποφασÝζεται το

ΜεταβατικÀ µÛτρα
1. ΚατÀ περαιτÛρω παρÛκκλιση του Àρθρου 3 παρÀγραφοσ 1, του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, του Àρθρου 8 παρÀγραφοι 2 και 4, και µε την επιφυλαξη των παραγρÀφων 2
και 3, Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ, για περÝοδο 10 ετων απÞ
την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, να συνεχÝσει να εφαρµÞζει το ισχυον συστηµα η την
πρακτικη του για τη διÀθεση στην αγορÀ βιοκτÞνων προϊÞντων. ΜπορεÝ ειδικÞτερα, συµφωνα µε τουσ εθνικουσ του
κανÞνεσ, να εγκρÝνει τη διÀθεση στην αγορÀ, στην επικρÀτειÀ του, βιοκτÞνου που περιÛχει δραστικÛσ ουσÝεσ µη
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καταχωρηµÛνεσ στο παρÀρτηµα I η IA γι’ αυτÞν τον τυπο
προϊÞντοσ. Οι εν λÞγω δραστικÛσ ουσÝεσ πρÛπει να διατÝθενται στην αγορÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο
Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1 ωσ δραστικÛσ ουσÝεσ βιοκτÞνου
για σκοπουσ Àλλουσ απÞ εκεÝνουσ που ορÝζονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα γ) και δ).
2. ΜετÀ την Ûκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ, η Επιτροπη
αρχÝζει δεκαετÛσ πρÞγραµµα εργασιων για τη συστηµατικη
εξÛταση Þλων των δραστικων ουσιων που διατÝθενται ηδη
στην αγορÀ κατÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο
Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1, ωσ δραστικÛσ ουσÝεσ βιοκτÞνου
για σκοπουσ Àλλουσ εκτÞσ εκεÝνων που ορÝζονται στο
Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα γ) και δ). Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 3, θα εκδοθεÝ κανονισµÞσ
ο οποÝοσ θα περιÛχει Þλεσ τισ αναγκαÝεσ διατÀξεισ για τη
θÛσπιση και την εφαρµογη του προγρÀµµατοσ, περιλαµβανοµÛνου του καθορισµου προτεραιοτητων αξιολÞγησησ
των διαφÞρων δραστικων ουσιων και του καθορισµου
χρονοδιαγρÀµµατοσ. Το αργÞτερο δυο Ûτη πριν απÞ την
ολοκληρωση του προγρÀµµατοσ εργασιων, η Επιτροπη
υποβÀλλει στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο
Ûκθεση σχετικÀ µε την πρÞοδο που σηµεÝωσε το πρÞγραµµα.
ΚατÀ τη διÀρκεια τησ δεκαετουσ περιÞδου και απÞ την
ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1,
µπορεÝ να αποφασιστεÝ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28
παρÀγραφοσ 3, Þτι µια δραστικη ουσÝα µπορεÝ να περιληφθεÝ στα παραρτηµατα I, IA η IB και υπÞ ποÝουσ Þρουσ, η,
σε περÝπτωση που δεν πληρουνται οι απαιτησεισ του Àρθρου 10 η δεν Ûχουν υποβληθεÝ οι απαιτουµενεσ πληροφορÝεσ εντÞσ τησ καθορισθεÝσασ προθεσµÝασ, Þτι αυτη η δραστικη ουσÝα δεν µπορεÝ να περιληφθεÝ στα παραρτηµατα I,
IA η IB.
3. ΜετÀ τη ληψη τησ απÞφασησ να περιληφθεÝ η Þχι µια
δραστικη ουσÝα στα παραρτηµατα I, IA η IB, τα κρÀτη
µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι οι εγκρÝσεισ η, κατÀ περÝπτωση, οι
καταχωρησεισ για βιοκτÞνα προϊÞντα που περιÛχουν τη
δραστικη ουσÝα και δεν αντιβαÝνουν προσ τισ διατÀξεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ χορηγουνται, τροποποιουνται η ανακαλουνται αναλÞγωσ.
4. Ùταν, µετÀ απÞ επανεξÛταση µιασ δραστικησ ουσÝασ,
τεκµηριωνεται Þτι η εν λÞγω ουσÝα δεν πληροÝ τισ απαιτησεισ του Àρθρου 10 και, συνεπωσ, δεν µπορεÝ να περιληφθεÝ στα παραρτηµατα I, IA η IB, η Επιτροπη υποβÀλλει
προτÀσεισ για τον περιορισµÞ τησ εµπορÝασ και τησ χρησησ
αυτησ τησ ουσÝασ συµφωνα µε την οδηγÝα 76/769/ΕΟΚ.
5. ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο που αναφÛρεται στην
παρÀγραφο 2, εξακολουθουν να ισχυουν οι διατÀξεισ τησ
οδηγÝασ 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΜαρτÝου
1983, για την καθιÛρωση διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον
τοµÛα των τεχνικων προτυπων και προδιαγραφων (1).
(1) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/10/ΕΚ (ΕΕ L 100 τησ 19.4.1994,
σ. 30).
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 ρθρο 17

Îρευνα και ανÀπτυξη

1. ΚατÀ παρÛκκλιση του Àρθρου 3, τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι τα πειρÀµατα η οι δοκιµÛσ για σκοπουσ Ûρευνασ η
ανÀπτυξησ, τα οποÝα συνεπÀγονται τη διÀθεση στην αγορÀ
µη εγκεκριµÛνου βιοκτÞνου η δραστικησ ουσÝασ που πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ αποκλειστικÀ ωσ συστατικÞ βιοκτÞνου, διεξÀγονται µÞνον εφÞσον:
α) Þταν πρÞκειται για επιστηµονικη Ûρευνα και ανÀπτυξη,
οι ενδιαφερÞµενοι συντÀσσουν και διατηρουν γραπτÛσ
καταστÀσεισ που αναφÛρουν λεπτοµερωσ την ταυτÞτητα του βιοκτÞνου η τησ δραστικησ ουσÝασ, τα δεδοµÛνα
τησ επισηµÀνσεωσ, τισ παραληφθεÝσεσ ποσÞτητεσ καθωσ και τα ονÞµατα και τισ διευθυνσεισ των ατÞµων
που παραλαµβÀνουν το βιοκτÞνο η τη δραστικη ουσÝα,
καταρτÝζουν δε φÀκελο ο οποÝοσ περιÛχει Þλα τα διαθÛσιµα στοιχεÝα για τισ ενδεχÞµενεσ επιπτωσεισ στην
υγεÝα του ανθρωπου η των ζωων καθωσ και στο περιβÀλλον. Οι πληροφορÝεσ αυτÛσ παρÛχονται, εÀν ζητηθουν, στην αρµÞδια αρχη¯
β) Þταν πρÞκειται για Ûρευνα και ανÀπτυξη τεχνικων
διεργασιων, οι απαιτουµενεσ συµφωνα µε το στοιχεÝο α) πληροφορÝεσ κοινοποιουνται στην αρµÞδια
αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ στου οποÝου την αγορÀ
πρÞκειται να διατεθεÝ το προϊÞν, πριν αυτÞ κυκλοφορησει, καθωσ και στην αρµÞδια αρχη του κρÀτουσ
µÛλουσ στο οποÝο πρÞκειται να διεξαχθουν τα πειρÀµατα η οι δοκιµÛσ.

2. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι Ûνα µη εγκεκριµÛνο βιοκτÞνο η µια δραστικη ουσÝα που προορÝζεται για αποκλειστικη χρηση σε βιοκτÞνο, µπορεÝ να διατÝθεται στην αγορÀ
για οιοδηποτε πεÝραµα η δοκιµη που ενδεχοµÛνωσ περιλαµβÀνει η Ûχει ωσ αποτÛλεσµα την ελευθÛρωση τουσ στο
περιβÀλλον µÞνον εÀν η αρµÞδια αρχη Ûχει εξετÀσει τα
διαθÛσιµα δεδοµÛνα και Ûχει χορηγησει προσ τουτο Àδεια,
η οποÝα περιορÝζει τισ ποσÞτητεσ που θα χρησιµοποιηθουν
καθωσ και τισ περιοχÛσ Þπου θα χρησιµοποιηθουν και
µπορεÝ να θÛτει περαιτÛρω Þρουσ.

3. Ùταν το τυχÞν πεÝραµα η δοκιµη διεξÀγεται σε διαφορετικÞ κρÀτοσ µÛλοσ απÞ εκεÝνο στου οποÝου την αγορÀ
πρÞκειται να διατεθουν οι ουσÝεσ η τα προϊÞντα, ο αιτων
λαµβÀνει Àδεια πειρÀµατοσ η δοκιµησ απÞ την αρµÞδια
αρχη του κρÀτουσ µÛλουσ, στου οποÝου την επικρÀτεια
πρÞκειται να διεξαχθεÝ το πεÝραµα η η δοκιµη.

ΕÀν τα προτεινÞµενα πειρÀµατα η δοκιµÛσ, που αναφÛρονται στισ παραγρÀφουσ 1 και 2, ενδÛχεται να Ûχουν επιβλαβεÝσ επιπτωσεισ στην υγεÝα του ανθρωπου η των ζωων η
απαρÀδεκτη δυσµενη επÝδραση στο περιβÀλλον, το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ εÝτε να τα απαγορευει
τελεÝωσ εÝτε να τα επιτρÛπει υπÞ τουσ Þρουσ που κρÝνει
αναγκαÝουσ για την πρÞληψη των συνεπειων αυτων.
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4. Η παρÀγραφοσ 2 δεν εφαρµÞζεται σε περÝπτωση που
το κρÀτοσ µÛλοσ Ûχει αναγνωρÝσει στον αιτουντα το δικαÝωµα διεξαγωγησ ορισµÛνων πειραµÀτων και δοκιµων και
Ûχει καθορÝσει τουσ Þρουσ υπÞ τουσ οποÝουσ πρÛπει να
διεξÀγονται τα εν λÞγω πειρÀµατα και δοκιµÛσ.
5. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2
θεσπÝζονται κοινοÝ Þροι εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου,
ιδÝωσ δε οι µÛγιστεσ ποσÞτητεσ δραστικων ουσιων η βιοκτÞνων που µπορουν να ελευθερωνονται κατÀ τα πειρÀµατα,
καθωσ και οι ελÀχιστεσ πληροφορÝεσ που πρÛπει να υποβÀλλονται συµφωνα µε την παρÀγραφο 2.
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4. Με τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2,
θεσπÝζεται τυποποιηµÛνο συστηµα πληροφÞρησησ για να
διευκολυνθεÝ η εφαρµογη των παραγρÀφων 1 και 2.
5. Η Επιτροπη συντÀσσει Ûκθεση σχετικÀ µε την υλοποÝηση τησ οδηγÝασ, και ιδÝωσ µε τη λειτουργÝα των απλουστευµÛνων διαδικασιων (οµαδικων τυποποιησεων, βιοκτÞνων περιορισµÛνου κινδυνου και χρησιµων ουσιων) επτÀ
Ûτη µετÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 1. Η Επιτροπη υποβÀλλει στο Συµβουλιο την
Ûκθεση, συνοδευÞµενη, αν συντρÛχει λÞγοσ, απÞ προτÀσεισ.

Α
 ρθρο 18
Ανταλλαγη πληροφοριων
1. ΕντÞσ ενÞσ µηνÞσ απÞ τÛλοσ κÀθε τριµηνου, τα κρÀτη
µÛλη ενηµερωνουν τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη
για τα βιοκτÞνα που Ûχουν εγκριθεÝ η καταχωρηθεÝ στην
επικρÀτειÀ τουσ η των οποÝων η Ûγκριση η η καταχωρηση
απορρÝφθηκε, τροποποιηθηκε, ανανεωθηκε η ανακληθηκε,
αναφÛροντασ τουλÀχιστον:
α) το Þνοµα η την εταιρικη επωνυµÝα του αιτουντοσ την
Ûγκριση η καταχωρηση η του κατÞχου τησ Ûγκρισησ η
τησ καταχωρησησ¯
β) το εµπορικÞ Þνοµα του βιοκτÞνου¯
γ) την ονοµασÝα και την ποσÞτητα κÀθε δραστικησ ουσÝασ
που περιÛχει το βιοκτÞνο καθωσ και το Þνοµα και την
ποσÞτητα κÀθε επικÝνδυνησ ουσÝασ κατÀ την Ûννοια
του Àρθρου 2 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ
και την ταξινÞµηση τουσ¯
δ) τον τυπο του προϊÞντοσ και την η τισ χρησεισ για τισ
οποÝεσ Ûχει εγκριθεÝ¯
ε) το εÝδοσ τυποποÝησησ¯
στ) τα προτεινÞµενα Þρια καταλοÝπων που Ûχουν καθοριστεÝ¯

Α
 ρθρο 19
ΕµπιστευτικÞτητα
1. Με την επιφυλαξη τησ οδηγÝασ 90/313/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΙουνÝου 1990, σχετικÀ µε την ελευθερη
πληροφÞρηση για θÛµατα περιβÀλλοντοσ (1), ο αιτων µπορεÝ να υποδεικνυει στην αρµÞδια αρχη τισ πληροφορÝεσ
που θεωρεÝ ευαÝσθητεσ απÞ εµπορικησ απÞψεωσ και των
οποÝων η αποκÀλυψη θα µπορουσε να τον ζηµιωσει βιοµηχανικÀ η εµπορικÀ και συνεπωσ επιθυµεÝ να θεωρηθουν
εµπιστευτικÛσ για κÀθε Àλλο πρÞσωπο εκτÞσ των αρµοδÝων
αρχων και τησ Επιτροπησ. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ ζητεÝται
πληρησ αιτιολÞγηση. ΥπÞ την επιφυλαξη των πληροφοριων
που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 3 και των διατÀξεων
των οδηγιων 67/548/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ, τα κρÀτη µÛλη
θα λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µÛτρα ωστε να εξασφαλÝζεται
ο απÞρρητοσ χαρακτηρασ τησ πληρουσ συνθεσησ των τυποποιησεων των προϊÞντων, εφÞσον, ζητεÝται απÞ τον αιτουντα.
2. Η αρµÞδια αρχη που παραλαµβÀνει την αÝτηση αποφασÝζει βÀσει των εγγρÀφων που υποβÀλλει ο αιτων ποιεσ
πληροφορÝεσ πρÛπει να θεωρουνται εµπιστευτικÛσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 1.

ζ) Þρουσ στουσ οποÝουσ υπÞκειται η Ûγκριση και, κατÀ
περÝπτωση, τουσ λÞγουσ τροποποÝησησ η ανÀκλησησ
εγκρÝσεων¯

ΠληροφορÝεσ που θεωρουνται εµπιστευτικÛσ απÞ την
αρµÞδια αρχη που παραλαµβÀνει την αÝτηση αντιµετωπÝζονται ωσ εµπιστευτικÛσ απÞ τισ Àλλεσ αρµÞδιεσ αρχÛσ, τα
κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη.

η) Ûνδειξη του κατÀ πÞσον Ûνα προϊÞν εÝναι ειδικου
τυπου (π.χ. στα πλαÝσια οµαδικησ τυποποÝησησ, βιοκτÞνο περιορισµÛνου κινδυνου).

3. ΜετÀ τη χορηγηση τησ Ûγκρισησ, το απÞρρητο δεν
ισχυει σε καµιÀ περÝπτωση:

2. Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ παραλαµβÀνει περιληψεισ
φακÛλων συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) και το Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 2 και Ûχει βÀσιµουσ
λÞγουσ να πιστευει Þτι οι φÀκελοι εÝναι ελλιπεÝσ, γνωστοποιεÝ αµÛσωσ τισ ανησυχÝεσ του στην αρµÞδια για την
αξιολÞγηση των φακÛλων αρχη και ενηµερωνει σχετικÀ,
χωρÝσ αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση, την Επιτροπη και τα
Àλλα κρÀτη µÛλη σχετικÀ.
3. ΚÀθε κρÀτοσ µÛλοσ καταρτÝζει ετησιο κατÀλογο των
βιοκτÞνων που εÝναι εγκεκριµÛνα η καταχωρηµÛνα στην
επικρÀτειÀ του, και τον κοινοποιεÝ στα Àλλα κρÀτη µÛλη
και στην Επιτροπη.

α) για το Þνοµα και τη διευθυνση του αιτουντοσ¯
β) για το Þνοµα και τη διευθυνση του παρασκευαστη του
βιοκτÞνου¯
γ) για το Þνοµα και τη διευθυνση του παρασκευαστη τησ
δραστικησ ουσÝασ¯
δ) για την ονοµασÝα και την περιεκτικÞτητα τησ η των
δραστικων ουσιων ουτε για το Þνοµα του βιοκτÞνου¯
(1) ΕΕ L 158 τησ 6.10.1990, σ. 40.
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για τισ ονοµασÝεσ Àλλων ουσιων που θεωρουνται επικÝνδυνεσ συµφωνα µε την οδηγÝα 67/548/ΕΟΚ και
συµβÀλλουν στην ταξινÞµηση του προϊÞντοσ¯

στ) για τισ φυσικÛσ και χηµικÛσ ιδιÞτητεσ τησ δραστικησ
ουσÝασ και του βιοκτÞνου¯
ζ) για τουσ τρÞπουσ µε τουσ οποÝουσ η δραστικη ουσÝα η
το βιοκτÞνο καθÝστανται αβλαβη¯
η) για την περÝληψη των αποτελεσµÀτων των δοκιµων
που απαιτουνται συµφωνα µε το Àρθρο 8, προκειµÛνου να διαπιστωθεÝ η αποτελεσµατικÞτητα τησ ουσÝασ
η του προϊÞντοσ και οι επιπτωσεισ τουσ στον Àνθρωπο,
τα ζωα και το περιβÀλλουν και, ανÀλογα µε την περÝπτωση, η ικανÞτητÀ τουσ να αυξÀνουν την αντοχη¯
θ) για τισ µεθÞδουσ και προφυλÀξεισ που συνιστωνται
προκειµÛνου να µειωθουν οι κÝνδυνοι λÞγω χειρισµου,
αποθηκευσησ, µεταφορÀσ και χρησησ καθωσ και οι
κÝνδυνοι πυρκαϊÀσ η Àλλοι κÝνδυνοι¯
ι)

για τα δελτÝα δεδοµÛνων ασφαλεÝασ¯

ια) για τισ µεθÞδουσ ανÀλυσησ που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ)¯
ιβ) για τισ µεθÞδουσ εξÀλειψησ του προϊÞντοσ και τησ
συσκευασÝασ του¯
ιγ) για τισ διαδικασÝεσ η τα µÛτρα που πρÛπει να λαµβÀνονται σε περÝπτωση διÀχυσησ η διαρροησ¯
ιδ) για τισ πρωτεσ βοηθειεσ και τισ ιατρικÛσ συµβουλÛσ
που πρÛπει να παρÛχονται σε περÝπτωση πρÞκλησησ
βλÀβησ σε ανθρωπουσ.
Ùταν ο αιτων η ο παρασκευαστησ η ο εισαγωγÛασ του
βιοκτÞνου η τησ δραστικησ ουσÝασ αποκαλυπτει πληροφορÝεσ που εÝχαν χαρακτηρισθεÝ προηγουµÛνωσ εµπιστευτικÛσ, υποχρεουται να ενηµερωνει σχετικÀ την αρµÞδια
αρχη.
4. Οι λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ και η µορφη τησ διÀθεσησ
των πληροφοριων στο ευρυ κοινÞ καθωσ και τησ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα
του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2.

Α
 ρθρο 20
ΤαξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση βιοκτÞνων
1. Τα βιοκτÞνα ταξινοµουνται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
σχετικÀ µε την ταξινÞµηση τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ.
2. Τα βιοκτÞνα συσκευÀζονται συµφωνα µε το Àρθρο 6
τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ. ΕπιπλÛον:
α) τα προϊÞντα που ενδÛχεται να εκληφθουν ωσ τρÞφιµα,
ποτÀ η ζωοτροφÛσ συσκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε
να µειωνεται στο ελÀχιστο η πιθανÞτητα τÛτοιου σφÀλµατοσ¯
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β) τα προϊÞντα που διατÝθενται στο ευρυ κοινÞ και ενδÛχεται να εκληφθουν ωσ τρÞφιµα, ποτÀ η ζωοτροφÛσ
περιÛχουν συστατικÀ που αποθαρρυνουν την κατανÀλωση τουσ.
3. Τα βιοκτÞνα επισηµαÝνονται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ σχετικÀ µε την επισηµανση τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ. Η
επισηµανση δεν πρÛπει να εÝναι παραπλανητικη ουτε να
δÝνει υπερβολικη εντυπωση για το προϊÞν και εν πÀση
περιπτωσει να µην αναφÛρονται οι ενδεÝξεισ «βιοκτÞνο
περιορισµÛνου κινδυνου», «µη τοξικÞ», «αβλαβÛσ» η συναφεÝσ ενδεÝξεισ. ΕπιπλÛον, τα βιοκτÞνα πρÛπει να φÛρουν
κατÀ τρÞπο ευανÀγνωστο και ανεξÝτηλο τισ ακÞλουθεσ
ενδεÝξεισ:
α) την ταυτÞτητα κÀθε δραστικησ ουσÝασ και τη συγκÛντρωση τησ σε µετρικÛσ µονÀδεσ¯
β) τον αριθµÞ εγκρÝσεωσ που χορηγηθηκε στο βιοκτÞνο
απÞ την αρµÞδια αρχη¯
γ) τον τυπο του παρασκευÀσµατοσ (π.χ. υγρÞ συµπυκνωµα, κÞκκοι, σκÞνη, στερεÞ, κ.λπ.)¯
δ) τισ χρησεισ για τισ οποÝεσ Ûχει εγκριθεÝ το βιοκτÞνο
(π.χ. συντηρηση ξυλου, απολυµανση, βιοκτÞνο επιφανεÝασ, αντιρρυπαντικÞ επÝχρισµα, κ.λπ.)¯
ε) τισ οδηγÝεσ χρησεωσ και τη δοσολογÝα εκφραζοµÛνη σε
µετρικÛσ µονÀδεσ, για κÀθε εγκεκριµÛνη χρηση¯
στ) τα στοιχεÝα των πιθανων Àµεσων η Ûµµεσων ανεπιθυµητων παρενεργειων και τισ οδηγÝεσ για τισ πρωτεσ
βοηθειεσ¯
ζ) εÀν το προϊÞν συνοδευεται απÞ φυλλÀδιο, την πρÞταση
«∆ιαβÀστε τισ συνηµµÛνεσ οδηγÝεσ πριν απÞ τη χρηση»¯
η) οδηγÝεσ για την ασφαλη καταστροφη του βιοκτÞνου
και τησ συσκευασÝασ του¯ στισ οδηγÝεσ αυτÛσ πρÛπει,
ανÀλογα µε την περÝπτωση, να περιλαµβÀνονται τυχÞν
απαγορευσεισ τησ επαναχρησιµοποÝησησ τησ συσκευασÝασ¯
θ) τον αριθµÞ η Àλλο χαρακτηρισµÞ τησ παρτÝδασ του
παρασκευÀσµατοσ, καθωσ και την ηµεροµηνÝα ληξεωσ
υπÞ κανονικÛσ συνθηκεσ αποθηκευσησ¯
ι) το χρονικÞ διÀστηµα που απαιτεÝται για να δρÀσει το
βιοκτÞνο, το χρονικÞ διÀστηµα ασφαλεÝασ µεταξυ των
εφαρµογων του βιοκτÞνου η µεταξυ τησ εφαρµογησ και
τησ επÞµενησ χρησησ του προϊÞντοσ στο οποÝο εφαρµÞσθηκε η τησ επÞµενησ πρÞσβασησ του ανθρωπου η
των ζωων στην περιοχη Þπου χρησιµοποιηθηκε το
βιοκτÞνο, περιλαµβανοµÛνων στοιχεÝων σχετικÀ µε τα
µÛσα αποµÞλυνσησ και τον τρÞπο και τη διÀρκεια του
απαραÝτητου εξαερισµου των χωρων στουσ οποÝουσ
χρησιµοποιηθηκε το βιοκτÞνο, στοιχεÝων για τον
κατÀλληλο καθαρισµÞ του εξοπλισµου, στοιχεÝων σχετικÀ µε προληπτικÀ µÛτρα κατÀ τη χρηση, την αποθηκευση και τη µεταφορÀ (π.χ. ρουχισµÞσ και εξοπλισµÞσ
ατοµικησ προστασÝασ, µÛτρα πυροπροστασÝασ, καλυµµατα για την επÝπλωση, αποµÀκρυνση των τροφÝµων
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και ζωοτροφων και οδηγÝεσ για την αποφυγη τησ Ûκθεσησ των ζωων),
και ανÀλογα µε την περÝπτωση:
ια) τισ κατηγορÝεσ των χρηστων στισ οποÝεσ περιορÝζεται η
χρηση του βιοκτÞνου¯
ιβ) πληροφορÝεσ για τον τυχÞν συγκεκριµÛνο κÝνδυνο για
το περιβÀλλον, ειδικÞτερα για την προστασÝα οργανισµων-µη στÞχων και την αποφυγη ρυπανσησ του
νερου¯
ιγ) για τα µικροβιολογικÀ βιοκτÞνα προϊÞντα, απαιτησεισ
περÝ επισηµανσησ συµφωνα µε την οδηγÝα 90/679/ΕΟΚ
του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΝοεµβρÝου 1990, για την
προστασÝα των εργαζοµÛνων απÞ κινδυνουσ που διατρÛχουν λÞγω τησ Ûκθεσησ τουσ σε βιολογικουσ παρÀγοντεσ κατÀ την εργασÝα (1).
Τα κρÀτη µÛλη απαιτουν οι πληροφορÝεσ των στοιχεÝων α),
β) και δ) και, κατÀ περÝπτωση, των στοιχεÝων ζ) και ια) τησ
παραγρÀφου 3 να αναγρÀφονται πÀντοτε στην ετικÛτα των
προϊÞντων.
Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν την αναγραφη των πληροφοριων τησ παραγρÀφου 3 στοιχεÝα γ), ε), στ), η), θ), ι) και
ιβ) σε Àλλο σηµεÝο τησ συσκευασÝασ η σε χωριστÞ φυλλÀδιο
που εσωκλεÝεται στη συσκευασÝα. Για τουσ σκοπουσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, οι πληροφορÝεσ αυτÛσ θεωρουνται ωσ
πληροφορÝεσ τησ επισηµÀνσεωσ.
4. Ùταν Ûνα βιοκτÞνο το οποÝο χαρακτηρÝζεται ωσ εντοµοκτÞνο, ακαριοκτÞνο, τρωκτικοκτÞνο, πτηνοκτÞνο η
µαλακιοκτÞνο εγκρÝνεται δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ
και ταυτÞχρονα υπÞκειται σε ταξινÞµηση, συσκευασÝα και
επισηµανση συµφωνα µε την οδηγÝα 78/631/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουλÝου 1978, περÝ προσεγγÝσεωσ των
νοµοθεσιων των κρατων µελων που αφορουν την ταξινÞµηση, τη συσκευασÝα και την επισηµανση των επικÝνδυνων
παρασκευασµÀτων (2) δυνÀµει Àλλων κοινοτικων διατÀξεων, τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν τισ τυχÞν αλλαγÛσ στη
συσκευασÝα και την επισηµανση του εν λÞγω προϊÞντοσ οι
οποÝεσ τυχÞν απαιτουνται λÞγω των διατÀξεων αυτων
εφÞσον δεν αντιβαÝνουν προσ τουσ Þρουσ τησ Ûγκρισησ που
Ûχει δοθεÝ συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα.
5. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να απαιτουν την κατÀθεση
δειγµÀτων, υποδειγµÀτων η προσχεδÝων των συσκευασιων,
των ετικετων και των φυλλαδÝων.
6. Τα κρÀτη µÛλη προβλÛπουν Þτι τα βιοκτÞνα που
διατÝθενται στην αγορÀ των υπ’ αυτÀ εδαφων πρÛπει να
Ûχουν επισηµανθεÝ στην η τισ εθνικÛσ τουσ γλωσσεσ.
( ) ΕΕ L 374 τησ 31.12.1990, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/30/ΕΚ (ΕΕ L 155 τησ 6.7.1995,
σ. 5).
(2) ΕΕ L 206 τησ 29.7.1978, σ. 13¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 92/32/ΕΟΚ (ΕΕ L 154 τησ 5.6.1992,
σ. 1).
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 ρθρο 21

∆ελτÝα δεδοµÛνων ασφαλεÝασ
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µÛτρα για να
διασφαλÝσουν τη θÛσπιση συστηµατοσ ειδικησ πληροφÞρησησ, προκειµÛνου οι επαγγελµατÝεσ, οι εργαζÞµενοι στη
βιοµηχανÝα, και, ενδεχοµÛνωσ, Àλλοι χρηστεσ βιοκτÞνων να
εÝναι σε θÛση να λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µÛτρα για την
προστασÝα του περιβÀλλοντοσ και τησ υγεÝασ, καθωσ και
την ασφÀλεια και υγεÝα στον τÞπο εργασÝασ. ΑυτÞ θα
πραγµατοποιεÝται υπÞ µορφη δελτÝων δεδοµÛνων ασφαλεÝασ τα οποÝα θα παρÛχει ο υπευθυνοσ για την εµπορÝα του
προϊÞντοσ.
Τα δελτÝα δεδοµÛνων ασφαλεÝασ καταρτÝζονται:
— για τα βιοκτÞνα που ταξινοµουνται ωσ επικÝνδυνα
συµφωνα µε το Àρθρο 10 τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ,
— για τισ δραστικÛσ ουσÝεσ που χρησιµοποιουνται αποκλειστικÀ σε βιοκτÞνα συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του
Àρθρου 27 τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ.

Α
 ρθρο 22
∆ιαφηµιση
1. Τα κρÀτη µÛλη απαιτουν Þλεσ οι διαφηµÝσεισ βιοκτÞνων να συνοδευονται απÞ τισ φρÀσεισ «ΧρησιµοποιεÝτε τα
βιοκτÞνα µε ασφαλη τρÞπο. ∆ιαβÀζετε πÀντοτε την ετικÛτα
και τισ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε το προϊÞν πριν απÞ τη
χρηση».
Οι φρÀσεισ αυτÛσ πρÛπει να διαχωρÝζονται σαφωσ απÞ την
υπÞλοιπη διαφηµιση.
Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι οι διαφηµιστÛσ µπορουν να
αντικαθιστουν, στισ οριζÞµενεσ φρÀσεισ, τη λÛξη «βιοκτÞνα» απÞ ακριβη περιγραφη του τυπου του διαφηµιζÞµενου
προϊÞντοσ, π.χ. συντηρητικÀ ξυλου, απολυµαντικÀ, βιοκτÞνα επιφανεÝασ, αντιρρυπαντικÀ επιχρÝσµατα, κ.λπ.
2. Τα κρÀτη µÛλη απαιτουν οι διαφηµÝσεισ βιοκτÞνων να
µην αναφÛρονται στο προϊÞν κατÀ τρÞπο παραπλανητικÞ
Þσον αφορÀ τουσ κινδυνουσ του προϊÞντοσ για τον Àνθρωπο η το περιβÀλλον.
Σε καµÝα περÝπτωση δεν επιτρÛπεται η διαφηµιση βιοκτÞνου να περιÛχει τισ λÛξεισ «βιοκτÞνο περιορισµÛνου κινδυνου», «µη τοξικÞ», «αβλαβÛσ» η Àλλεσ ανÀλογεσ ενδεÝξεισ.

Α
 ρθρο 23

1

Îλεγχοσ δηλητηριÀσεων
Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Ûναν η περισσÞτερουσ οργανισµουσ
που εÝναι αρµÞδιοι για την παραλαβη των πληροφοριων
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για τα βιοκτÞνα που διατÝθενται στην αγορÀ, συµπεριλαµβανοµÛνων των πληροφοριων που αφορουν τη χηµικη τουσ
συνθεση, καθωσ και για τη διÀθεση των εν λÞγω πληροφοριων Þταν υπÀρχουν υποψÝεσ δηλητηρÝασησ απÞ βιοκτÞνα.
Οι πληροφορÝεσ αυτÛσ µπορουν να χρησιµοποιουνται µÞνο
για να δÝδεται απÀντηση σε κÀθε ερωτηση ιατρικησ φυσησ,
µε τη διατυπωση προληπτικων και θεραπευτικων µÛτρων,
ιδÝωσ σε επεÝγοντα περιστατικÀ. Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν
ωστε οι πληροφορÝεσ αυτÛσ να µη χρησιµοποιουνται για
Àλλουσ σκοπουσ.
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µÛτρα ωστε να
εξασφαλÝζουν Þτι οι οριζÞµενοι οργανισµοÝ παρουσιÀζουν
Þλα τα απαιτουµενα εχÛγγυα για τη διατηρηση του απορρητου των πληροφοριων που λαµβÀνουν. Τα κρÀτη µÛλη
εξασφαλÝζουν Þτι οι οριζÞµενοι οργανισµοÝ λαµβÀνουν,
απÞ τουσ κατασκευαστÛσ η τουσ υπευθυνουσ για την εµπορÝα των προϊÞντων, Þλεσ τισ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ για
την εκτÛλεση των καθηκÞντων για τα οποÝα εÝναι υπευθυνοι.
Για τα ηδη κυκλοφορουνται στο εµπÞριο βιοκτÞνα προϊÞντα, κατÀ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 1, τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα
µÛτρα για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα εντÞσ
τριων ετων απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1.

Α
 ρθρο 24
Τηρηση των απαιτησεων
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µÛτρα ωστε τα
βιοκτÞνα που διατÝθενται στην αγορÀ να ελÛγχονται για
την τηρηση των απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ.
ΚÀθε τρÝα Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται στο
Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1 και Ûωσ τισ 30 ΝοεµβρÝου του
τρÝτου Ûτουσ, τα κρÀτη µÛλη υποβÀλλουν στην Επιτροπη
Ûκθεση επÝ των ενεργειων τουσ Þσον αφορÀ τα θÛµατα
αυτÀ, µε πληροφορÝεσ για τισ τυχÞν δηλητηριÀσεισ απÞ
βιοκτÞνα. ΕντÞσ ενÞσ Ûτουσ απÞ την παραλαβη των πληροφοριων, η Επιτροπη καταρτÝζει και δηµοσιευει συγκεφαλαιωτικη Ûκθεση.
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Α
 ρθρο 26

ΑρµÞδιεσ αρχÛσ
1. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν µÝα η περισσÞτερεσ αρµÞδιεσ
αρχÛσ, οι οποÝεσ εÝναι υπευθυνεσ για την εκτÛλεση των
καθηκÞντων που επιβÀλλονται στα κρÀτη µÛλη δυνÀµει τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
2. Τα κρÀτη µÛλη γνωστοποιουν στην Επιτροπη το Þνοµα τησ αρµÞδιασ αρχησ η των αρµÞδιων αρχων που ορÝζουν, το αργÞτερο Ûωσ την ηµεροµηνÝα που αναφÛρεται
στο Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1.

Α
 ρθρο 27
∆ιαδικασÝεσ τησ Επιτροπησ
1. Ùταν η Επιτροπη παραλαµβÀνει απÞ Ûνα κρÀτοσ
µÛλοσ:
α) αξιολÞγηση και συστÀσεισ για µια δραστικη ουσÝα,
συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 2 η/και στο
Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 5 η
β) πρÞταση για Àρνηση Ûγκρισησ η καταχωρησησ και
επεξηγηµατικÞ Ûγγραφο, συµφωνα µε το Àρθρο 4
παρÀγραφοσ 4,
παραχωρεÝ προθεσµÝα 90 ηµερων, εντÞσ τησ οποÝασ τα
Àλλα κρÀτη µÛλη και ο αιτων µπορουν να τησ υποβÀλουν
γραπτωσ τισ παρατηρησεισ τουσ.
2. ΜετÀ την εκπνοη αυτησ τησ προθεσµÝασ και µε
βÀση:
— τα Ûγγραφα που Ûλαβε απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ που αξιολÞγησε τουσ φακÛλουσ και
— τισ τυχÞν γνωµοδοτησεισ επιστηµονικων συµβουλευτικων επιτροπων,
— τισ παρατηρησεισ που Ûλαβε απÞ τα Àλλα κρÀτη µÛλη
και τουσ αιτουντεσ και
— κÀθε Àλλη σχετικη πληροφορÝα,
η Επιτροπη καταρτÝζει σχÛδιο απÞφασησ συµφωνα µε τισ
σχετικÛσ διαδικασÝεσ του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2 η 28
παρÀγραφοσ 3.

Α
 ρθρο 25
ΤÛλη
Τα κρÀτη µÛλη εισÀγουν συστηµατα µε τα οποÝα Þσοι
επιθυµουν να θÛσουν η Ûχουν θÛσει βιοκτÞνα στην αγορÀ
και Þσοι ζητουν την καταχωρηση δραστικων ουσιων στα
παραρτηµατα I, IA η IB υποχρεουνται να καταβÀλλουν
τÛλη, τα οποÝα αντιστοιχουν, στο µÛτρο του δυνατου, προσ
τα Ûξοδα των κρατων για τη διεξαγωγη των διαφÞρων
διαδικασιων που συνδÛονται µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ.

3. Η Επιτροπη ζητÀ απÞ τον αιτουντα η/και τον εξουσιοδοτηµÛνο αντιπρÞσωπÞ του να τησ υποβÀλει παρατηρησεισ, εκτÞσ εÀν µελετÀται η Ûκδοση ευνοϊκησ αποφÀσεωσ.

Α
 ρθρο 28
ΕπιτροπÛσ και διαδικασÝεσ
1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ µÞνιµη επιτροπη βιοκτÞνων (η οποÝα καλεÝται στο εξησ «µÞνιµη επιτροπη»). Η
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µÞνιµη επιτροπη αποτελεÝται απÞ αντιπροσωπουσ των κρατων µελων και προεδρευεται απÞ τον αντιπρÞσωπο τησ
Επιτροπησ. Η µÞνιµη επιτροπη θεσπÝζει τον εσωτερικÞ τησ
κανονισµÞ.
2. Για τα θÛµατα που παραπÛµπονται στη µÞνιµη επιτροπη δυνÀµει του Àρθρου 4, του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 3, των Àρθρων 15, 17, 18, 19 και 27 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝο β), και των Àρθρων 29 και 33 και την εκπÞνηση
συγκεκριµÛνων δεδοµÛνων ανÀ τυπο προϊÞντων αναφερÞµενο στο παρÀρτηµα V, αντλητÛων απÞ τα παραρτηµατα
IIIA και IIIB και, κατÀ περÝπτωση, απÞ τα παραρτηµατα
IVA και IVB, ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει
στη µÞνιµη επιτροπη σχÛδιο των ληπτÛων µÛτρων. Η µÞνιµη επιτροπη διατυπωνει τη γνωµη τησ για το σχÛδιο αυτÞ
εντÞσ προθεσµÝασ την οποÝα δυναται να ορÝσει ο πρÞεδροσ,
ανÀλογα µε το επεÝγον του χαρακτηρα του θÛµατοσ. ΑποφασÝζει µε την πλειοψηφÝα που προβλÛπει το Àρθρο 148
παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για την Ûκδοση αποφÀσεων
που καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο βÀσει πρÞτασησ τησ
Επιτροπησ. ΚατÀ την ψηφοφορÝα στη µÞνιµη επιτροπη, οι
ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων σταθµÝζονται
συµφωνα µε το προαναφερÞµενο Àρθρο. Ο πρÞεδροσ δεν
λαµβÀνει µÛροσ στην ψηφοφορÝα.
Η Επιτροπη θεσπÝζει µÛτρα τα οποÝα εφαρµÞζονται αµÛσωσ. ΩστÞσο, αν τα µÛτρα αυτÀ δεν εÝναι συµφωνα µε τη
γνωµη που διατυπωσε η µÞνιµη επιτροπη, ανακοινωνονται
αµÛσωσ απÞ την Επιτροπη στο Συµβουλιο. Σ’ αυτην την
περÝπτωση:
Η Επιτροπη αναβÀλλει για περÝοδο τριων µηνων απÞ την
ηµεροµηνÝα τησ ανακοÝνωσησ αυτησ την εφαρµογη των
µÛτρων που αποφασÝστηκαν απÞ αυτην.
Το Συµβουλιο δυναται, µε ειδικη πλειοψηφÝα, να λÀβει
διαφορετικη απÞφαση, εντÞσ τησ προθεσµÝασ που προβλÛπεται στο προηγουµενο εδÀφιο.
3. Για τα θÛµατα που παραπÛµπονται στη µÞνιµη επιτροπη δυνÀµει των Àρθρων 10, 11 παρÀγραφοσ 4, των
Àρθρων 16, 27 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) και παρÀγραφοσ 2 και του Àρθρου 32, ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ
υποβÀλλει στη µÞνιµη επιτροπη σχÛδιο των ληπτÛων µÛτρων. Η µÞνιµη επιτροπη διατυπωνει τη γνωµη τησ για το
σχÛδιο αυτÞ εντÞσ προθεσµÝασ την οποÝα δυναται να ορÝσει
ο πρÞεδροσ, ανÀλογα µε το επεÝγον του χαρακτηρα του
θÛµατοσ. ΑποφασÝζει µε την πλειοψηφÝα που προβλÛπει το
Àρθρο 148 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για την Ûκδοση
αποφÀσεων που καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο βÀσει
πρÞτασησ τησ Επιτροπησ. ΚατÀ την ψηφοφορÝα στη µÞνιµη
επιτροπη, οι ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων
σταθµÝζονται συµφωνα µε το προαναφερÞµενο Àρθρο. Ο
πρÞεδροσ δεν λαµβÀνει µÛροσ στην ψηφοφορÝα.
Η Επιτροπη θεσπÝζει τα σχεδιαζÞµενα µÛτρα εφÞσον εÝναι
συµφωνα µε τη γνωµη τησ µÞνιµησ επιτροπησ.
ΕÀν τα σχεδιαζÞµενα µÛτρα δεν εÝναι συµφωνα µε τη
γνωµη τησ µÞνιµησ επιτροπησ, η ελλεÝψει γνωµησ, η Επιτροπη υποβÀλλει χωρÝσ καθυστÛρηση στο Συµβουλιο πρÞ-
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ταση σχετικÀ µε τα ληπτÛα µÛτρα. Το Συµβουλιο αποφασÝζει µε ειδικη πλειοψηφÝα.
ΕÀν το Συµβουλιο δεν αποφασÝσει εντÞσ προθεσµÝασ τριων
µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα υποβολησ τησ πρÞτασησ, τα
προτεινÞµενα µÛτρα θεσπÝζονται απÞ την Επιτροπη, εκτÞσ
εÀν το Συµβουλιο Ûχει αποφασÝσει µε απλη πλειοψηφÝα Þτι
αντιτÝθεται προσ τα εν λÞγω µÛτρα.

Α
 ρθρο 29
Προσαρµογη στην τεχνικη πρÞοδο
Οι τροποποιησεισ που εÝναι αναγκαÝεσ για την προσαρµογη
των παραρτηµÀτων IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA και IVB και
των περιγραφων των τυπων προϊÞντων του παραρτηµατοσ V στην τεχνικη πρÞοδο, καθωσ και για τον καθορισµÞ
των απαιτησεων σχετικÀ µε τα δεδοµÛνα για κÀθε Ûναν
απÞ αυτουσ τουσ τυπουσ προϊÞντων, θεσπÝζονται µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 2.

Α
 ρθρο 30
ΤροποποÝηση η προσαρµογη των παραρτηµÀτων V
και VI
ΚατÞπιν προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ, το Συµβουλιο και το
ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο, ακολουθωντασ τισ διαδικασÝεσ
που ορÝζονται στη συνθηκη, τροποποιουν η προσαρµÞζουν
στην τεχνικη πρÞοδο τουσ τÝτλουσ των τυπων προϊÞντων
του παραρτηµατοσ V και τισ διατÀξεισ του παραρτηµατοσ VI.

Α
 ρθρο 31
Αστικη και ποινικη ευθυνη
Η χορηγηση Ûγκρισησ και τα Àλλα µÛτρα που λαµβÀνονται
συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα δεν θÝγουν τη γενικη
αστικη και ποινικη ευθυνη του παρασκευαστη στα κρÀτη
µÛλη και, κατÀ περÝπτωση, του υπευθυνου για διÀθεση
στην αγορÀ η τη χρηση του βιοκτÞνου.

Α
 ρθρο 32
Ρητρα διασφÀλισησ
Ùταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ Ûχει βÀσιµουσ λÞγουσ να πιστευει
Þτι Ûνα βιοκτÞνο, που Ûχει εγκρÝνει, καταχωρησει η υποχρεουται να εγκρÝνει η να καταχωρησει συµφωνα µε τα Àρθρα 3 η 4, συνιστÀ απαρÀδεκτο κÝνδυνο για την υγεÝα του
ανθρωπου η των ζωων η για το περιβÀλλον, µπορεÝ να
περιορÝζει η να απαγορευει προσωρινÀ τη χρηση η την
πωληση του προϊÞντοσ αυτου στην επικρÀτειÀ του. Το
κρÀτοσ µÛλοσ αυτÞ πληροφορεÝ αµÛσωσ την Επιτροπη και
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τα Àλλα κρÀτη µÛλη για την ενÛργειÀ του αυτη, αιτιολογωντασ την απÞφαση του. ΕντÞσ 90 ηµερων, λαµβÀνεται
σχετικη απÞφαση µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 28 παρÀγραφοσ 3.
Α
 ρθρο 33

24.4.98

απÞ την αναφορÀ αυτη κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση
τουσ. Οι λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ τησ αναφορÀσ αυτησ εκδÝδονται απÞ τα κρÀτη µÛλη.
3. Τα κρÀτη µÛλη ανακοινωνουν στην Επιτροπη τα κεÝµενα των διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ θεσπÝζουν στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.

ΤεχνικÛσ οδηγÝεσ
Η Επιτροπη, ακολουθωντασ τη διαδικασÝα που ορÝζεται
στο Àρθρο 28 παρÀγραφοσ 2, θα εκπονησει τεχνικÛσ οδηγÝεσ, προσ διευκÞλυνση τησ καθηµερινησ εφαρµογησ τησ
παρουσασ οδηγÝασ.

Α
 ρθρο 35
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµÛρα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ.

Οι τεχνικÛσ αυτÛσ οδηγÝεσ δηµοσιευονται στη σειρÀ C τησ
ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Α
 ρθρο 34

Α
 ρθρο 36
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

Εφαρµογη τησ οδηγÝασ
1. Τα κρÀτη µÛλη θÛτουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο 24 µηνεσ
µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ. Ενηµερωνουν αµÛσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.
2. Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη
µÛλη, αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται

ΒρυξÛλλεσ, 16 ΦεβρουαρÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA
ΚΟΙΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Οι φÀκελοι των δραστικων ουσιων πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ευθυγραµµÝζονται προσ την τεχνολογικη
εξÛλιξη.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των πληροφοριων δεν
εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ πρÛπει να αναφÛρονται οι σχετικοÝ
λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να συνιστÀ η υπαρξη οµαδικησ
τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ
I. Αιτων
II. ΤαυτÞτητα τησ δραστικησ ουσÝασ
III. ΦυσικÛσ και χηµικÛσ ιδιÞτητεσ τησ δραστικησ ουσÝασ
IV. ΜÛθοδοι ανÝχνευσησ και ταυτοποÝησησ
V. ΑποτελεσµατικÞτητα κατÀ οργανισµων-στÞχων και προβλεπÞµενεσ χρησεισ
VI. ΤοξικÞτητα για τον Àνθρωπο και τα ζωα, συµπεριλαµβανοµÛνου του µεταβολισµου
VII. ΟικοτοξικÞτητα, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ πορεÝασ και τησ συµπεριφορÀσ τησ δραστικησ ουσÝασ στο
περιβÀλλον
VIII. ΑπαραÝτητα µÛτρα για την προστασÝα του ανθρωπου, των ζωων και του περιβÀλλοντοσ
IX. ΤαξινÞµηση και επισηµανση
X. ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των σηµεÝων II Ûωσ IX.
Για την τεκµηρÝωση των απαντησεων στα παραπÀνω σηµεÝα απαιτουνται τα δεδοµÛνα που ακολουθουν:
I. ΑΙΤΩΝ
1.1.

Ùνοµα και διευθυνση κ.λπ.

1.2.

Παρασκευαστησ τησ δραστικησ ουσÝασ (Þνοµα, διευθυνση, τÞποσ του εργοστασÝου)

II. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.1.

ΚοινÞχρηστη ονοµασÝα προτεινÞµενη η αποδεκτη απÞ τον ISO και συνωνυµα

2.2.

Χηµικη ονοµασÝα (ονοµατολογÝα IUPAC)

2.3.

ΚωδικÞσ η κωδικοÝ αριθµοÝ του τµηµατοσ ανÀπτυξησ του παρασκευαστη

2.4.

ΑριθµοÝ CAS και ΕΟΚ (εφÞσον υπÀρχουν)

2.5.

ΕµπειρικÞσ και συντακτικÞσ τυποσ (συµπεριλαµβανοµÛνων λεπτοµερων πληροφοριων για τη συνθεση
των ισοµερων), µοριακÞ βÀροσ

2.6.

ΜÛθοδοσ παρασκευησ (συντοµη περιγραφη τησ πορεÝασ συνθÛσεωσ) τησ δραστικησ ουσÝασ

2.7.

ΠροδιαγραφÛσ καθαρÞτητασ τησ δραστικησ ουσÝασ, σε g/kg η g/l, ανÀλογα µε την περÝπτωση
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2.8.

ΤαυτÞτητα των προσµεÝξεων και των προσθÛτων (π.χ. σταθεροποιητων) καθωσ και συντακτικÞσ τυποσ
και δυνατÞ ευροσ περιεκτικÞτητασ, εκφρασµÛνο σε g/kg η g/l, ανÀλογα µε την περÝπτωση

2.9.

ΠροÛλευση τησ φυσικησ δραστικησ ουσÝασ η τησ η των προδρÞµων ουσιων, π.χ. εκχυλισµα Àνθουσ

2.10.

∆εδοµÛνα σχετικÀ µε την Ûκθεση στην ουσÝα συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIIA τησ οδηγÝασ 92/
32/ΕΟΚ (*)

III. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
3.1.

ΣηµεÝο τηξεωσ, σηµεÝο ζÛσεωσ, σχετικη πυκνÞτητα (1)

3.2.

ΤÀση ατµων (σε PA) (1)

3.3.

ΕµφÀνιση (φυσικη κατÀσταση, χρωµα) (2)

3.4.

ΦÀσµατα απορροφησεωσ (UV/VIS, IR, NMR), φÀσµα µÀζασ και, ενδεχοµÛνωσ, µοριακη απορρÞφηση
στα κατÀλληλα µηκη κυµατοσ (1)

3.5.

∆ιαλυτÞτητα στο νερÞ, συµπεριλαµβανοµÛνησ ενδεχοµÛνωσ τησ επιδρÀσεωσ του pH (5 Ûωσ 9) και τησ
θερµοκρασÝασ στη διαλυτÞτητα (1)

3.6.

Συντελεστησ κατανοµησ σε µεÝγµα n-οκτανÞλησ/νερου, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ επιδρÀσεωσ του pH
(5 Ûωσ 9) και τησ θερµοκρασÝασ (1)

3.7.

ΣταθερÞτητα στη θÛρµανση, ταυτÞτητα των σχετικων προϊÞντων διÀσπασησ

3.8.

Ευφλεκτο, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αυταναφλεξιµÞτητασ, και ταυτÞτητα των προϊÞντων καυσεωσ

3.9.

ΣηµεÝο αναφλÛξεωσ

3.10.

Επιφανειακη τÀση

3.11.

ΕκρηκτικÛσ ιδιÞτητεσ

3.12.

ΟξειδωτικÛσ ιδιÞτητεσ

3.13.

ΤÀση αντÝδρασησ µε τα υλικÀ του περιÛκτη

IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.1.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ καθαρησ δραστικησ ουσÝασ και, κατÀ περÝπτωση, των
σχετικων προϊÞντων αποικοδοµησεωσ, ισοµερων και προσµεÝξεων τησ δραστικησ ουσÝασ και των
προσθÛτων (π.χ. σταθεροποιητÛσ)

4.2.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ δραστικησ ουσÝασ και των καταλοÝπων τησ, συµπεριλαµβανοµÛνων τησ αποδÞσεωσ (ποσοστÞ ανακτησεωσ) και των ορÝων ανιχνευσεωσ, και, Þπου απαιτεÝται,
στη µÀζα η την επιφÀνεια των ακολουθων:
α) Ûδαφοσ
β) αÛρασ
γ) νερÞ: ο αιτων πρÛπει να αποδεικνυει Þτι η Ýδια η ουσÝα και τα προϊÞντα αποικοδοµησεωσ τησ, τα
οποÝα εµπÝπτουν στον ορισµÞ των παρασιτοκτÞνων που δÝδεται σε σχÛση µε την παρÀµετρο 55 του
παραρτηµατοσ I τησ οδηγÝασ 80/778/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου 1980, περÝ τησ
ποιÞτητασ του πÞσιµου νερου (**), µπορουν να υπολογισθουν µε επαρκη αξιοπιστÝα στο πλαÝσιο
τησ µÛγιστησ παραδεκτησ συγκÛντρωσησ που ορÝζεται στην εν λÞγω οδηγÝα για τα µεµονωµÛνα
παρασιτοκτÞνα
δ) υγρÀ και ιστοÝ του σωµατοσ ανθρωπων και ζωων

(*) ΕΕ L 154 τησ 5.6.1992, σ. 1.
(**) ΕΕ L 229 τησ 30.8.1980, σ. 11¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 τησ
31.12.1991, σ. 48).
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V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ

24.4.98
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

5.1.

Βιολογικη δρÀση, π.χ. µυκητοκτÞνο, τρωκτικοκτÞνο, εντοµοκτÞνο, βακτηριοκτÞνο

5.2.

Καταπολεµουµενοσ οργανισµÞσ η οργανισµοÝ και προϊÞντα, οργανισµοÝ η αντικεÝµενα που πρÛπει να
προστατευθουν

5.3.

Επιπτωσεισ στουσ οργανισµουσ-στÞχουσ και πιθανη συγκÛντρωση στην οποÝα θα χρησιµοποιηθεÝ η
δραστικη ουσÝα

5.4.

ΤρÞποσ δρÀσεωσ (συµπεριλαµβανοµÛνου του χρÞνου επενÛργειασ)

5.5.

ΠροτεινÞµενο πεδÝο χρησεωσ

5.6.

Χρηστησ: βιοµηχανÝα, επαγγελµατÝασ, ευρυ κοινÞ (µη επαγγελµατÝεσ)

5.7.

ΠληροφορÝεσ για τη διαπιστωµÛνη η ενδεχÞµενη ανÀπτυξη ανθεκτικÞτητασ στην ουσÝα και στρατηγικÛσ
για την αντιµετωπιση τησ

5.8.

Πιθανη ποσÞτητα σε τÞνουσ για διÀθεση στην αγορÀ ετησÝωσ

VI. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
6.1.

ΟξεÝα τοξικÞτητα
Για τισ δοκιµÛσ 6.1.1 Ûωσ 6.1.3, οι ουσÝεσ εκτÞσ των αερÝων χορηγουνται διÀ δυο τουλÀχιστον οδων, εκ
των οποÝων µÝα απÞ του στÞµατοσ. Η επιλογη τησ δευτερησ εξαρτÀται απÞ τη φυση τησ ουσÝασ και την
πιθανη οδÞ τησ ανθρωπινησ Ûκθεσησ. Τα αÛρια και τα πτητικÀ υγρÀ χορηγουνται διÀ τησ αναπνευστικησ οδου

6.1.1.

ΑπÞ του στÞµατοσ

6.1.2.

∆ιÀ του δÛρµατοσ

6.1.3.

∆ι’ εισπνοησ

6.1.4.

ΕρεθισµÞσ δÛρµατοσ και οφθαλµων (3)

6.1.5.

ΕυαισθητοποÝηση δÛρµατοσ

6.2.

ΜελÛτεσ µεταβολισµου σε θηλαστικÀ, βασικη τοξικοκινητικη, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ µελÛτησ
δερµατικησ απορροφησεωσ
Για τισ παρακÀτω µελÛτεσ 6.3 (εφÞσον εÝναι αναγκαÝο), 6.4, 6.5, 6.7 και 6.8, η απαιτουµενη οδÞσ
χορηγησησ εÝναι η στοµατικη εκτÞσ εÀν αποδεικνυεται Þτι µια Àλλη οδÞσ εÝναι πλÛον ενδεδειγµÛνη

6.3.

ΒραχυπρÞθεσµη τοξικÞτητα επαναλαµβανÞµενησ δÞσεωσ (28 ηµÛρεσ)
Η µελÛτη αυτη δεν απαραÝτητη εφÞσον υπÀρχει µελÛτη υποχρÞνιασ τοξικÞτητασ σε τρωκτικÞ

6.4.

ΥποχρÞνια τοξικÞτητα µελÛτη 90 ηµερων, επÝ δυο ειδων, ενÞσ τρωκτικου και ενÞσ µη τρωκτικου

6.5.

ΧρÞνια τοξικÞτητα (4)
Îνα τρωκτικÞ και Ûνα Àλλο εÝδοσ θηλαστικου

6.6.

ΜελÛτεσ µεταλλαξιογÛνεσησ

6.6.1.

In vitro µελÛτη µετÀλλαξησ γονιδÝων σε βακτηρια

6.6.2.

In vitro µελÛτη κυτταρογÛνεσησ σε κυτταρα θηλαστικων

6.6.3.

In vitro δοκιµη µετÀλλαξησ γονιδÝων σε κυτταρα θηλαστικων

6.6.4.

ΕÀν τα αποτελÛσµατα των µελετων που αναφÛρονται στα σηµεÝα 6.6.1, 6.6.2 η 6.6.3 εÝναι θετικÀ, τÞτε
απαιτεÝται µια in vivo µελÛτη µεταλλαξιογÛνεσησ (δοκιµη µυελου των οστων για βλÀβεσ χρωµοσωµÀτων η δοκιµη µικροπυρηνων)

6.6.5.

ΕÀν τα αποτελÛσµατα τησ µελÛτησ που περιγρÀφεται στο σηµεÝο 6.6.4 εÝναι αρνητικÀ, τα αποτελÛσµατα
Þµωσ των in vitro δοκιµων εÝναι θετικÀ, τÞτε διεξÀγεται µια δευτερη in vivo µελÛτη, για να εξετασθεÝ
εÀν διαπιστωνεται µεταλλαξιογÛνεση η Ûνδειξη καταστροφησ του DNA σε Àλλουσ ιστουσ εκτÞσ απÞ το
µυελÞ των οστων
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6.6.6.

ΕÀν τα αποτελÛσµατα τησ δοκιµησ που αναφÛρεται στο σηµεÝο 6.6.4 εÝναι θετικÀ, τÞτε εÝναι δυνατÞν να
απαιτεÝται µια δοκιµη για την εκτÝµηση τησ πιθανησ επιδρÀσεωσ στα γεννητικÀ κυτταρα

6.7.

ΜελÛτη καρκινογÛνεσησ (4)
Îνα τρωκτικÞ και Ûνα Àλλο εÝδοσ θηλαστικου. Οι µελÛτεσ αυτÛσ εÝναι δυνατÞν να συνδυαστουν µε
αυτÛσ που περιγρÀφονται στο σηµεÝο 6.5

6.8.

ΤοξικÞτητα επÝ τησ αναπαραγωγησ (5)

6.8.1.

∆οκιµη τερατογÛνεσησ — κουνÛλι και Ûνα εÝδοσ τρωκτικου

6.8.2.

ΜελÛτη γονιµÞτητασ — τουλÀχιστον δυο γενεων, Ûνα εÝδοσ, αρσενικÀ και θηλυκÀ

6.9.

ΙατρικÀ δεδοµÛνα µε τηρηση ανωνυµÝασ

6.9.1.

∆εδοµÛνα ιατρικησ παρακολουθησεωσ του προσωπικου τησ µονÀδασ παρασκευησ, εÀν εÝναι διαθÛσιµα

6.9.2.

Íµεσεσ παρατηρησεισ, π.χ. κλινικÀ περιστατικÀ και περιστατικÀ δηλητηριÀσεωσ εÀν εÝναι διαθÛσιµα

6.9.3.

Μητρωα υγεÝασ, τÞσο απÞ τη βιοµηχανÝα Þσο και απÞ κÀθε Àλλη διαθÛσιµη πηγη

6.9.4.

ΕπιδηµιολογικÛσ µελÛτεσ επÝ του γενικου πληθυσµου, εÀν εÝναι διαθÛσιµεσ

6.9.5.

∆ιÀγνωση τησ δηλητηριÀσεωσ, περιλαµβανοµÛνων των ειδικων συµπτωµÀτων δηλητηρÝασησ και των
κλινικων δοκιµων, εÀν εÝναι διαθÛσιµα.

6.9.6.

Παρατηρησεισ για ευαισθητοποÝηση και αλλεργιογÛνεση, εÀν εÝναι διαθÛσιµεσ

6.9.7.

Ειδικη αγωγη σε περÝπτωση ατυχηµατοσ η δηλητηρÝασησ: πρωτεσ βοηθειεσ, αντÝδοτα και ιατρικη
αγωγη, εÀν εÝναι γνωστη

6.9.8.

ΠρÞγνωση των αναµενÞµενων επιδρÀσεων τησ δηλητηριÀσεωσ

6.10.

ΠερÝληψη των τοξικολογικων δεδοµÛνων επÝ θηλαστικων και συµπερÀσµατα, συµπεριλαµβανοµÛνων
του επιπÛδου Þπου δεν παρατηρουνται δυσµενεÝσ επιδρÀσεισ (NOAEL), του επιπÛδου Þπου δεν
παρατηρεÝται καµÝα επÝδραση (NOAEL) και τησ συνολικησ αξιολογησεωσ Þσον αφορÀ Þλα τα
τοξικολογικÀ δεδοµÛνα καθωσ και κÀθε Àλλη πληροφορÝα που αφορÀ τισ δραστικÛσ ουσÝεσ. Ùταν εÝναι
δυνατÞν, πρÛπει να συµπεριλαµβÀνονται συνοπτικÀ τα προτεινÞµενα µÛτρα προστασÝασ των εργαζοµÛνων.

VII. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
7.1.

ΟξεÝα τοξικÞτητα στα ψÀρια

7.2.

ΟξεÝα τοξικÞτητα στη Daphnia magna

7.3.

∆οκιµÛσ αναστολησ τησ αναπτυξεωσ των φυκων

7.4.

Αναστολη τησ µικροβιολογικησ δρÀσησ

7.5.

ΒιοσυγκÛντρωση
ΠορεÝα και συµπεριφορÀ στο περιβÀλλον

7.6.

ΑποικοδÞµηση

7.6.1.

Βιοτικη

7.6.1.1. Ευχερησ βιοαποικοδοµησιµÞτητα
7.6.1.2. Εγγενησ βιοαποικοδοµησιµÞτητα, κατÀ περÝπτωση
7.6.2.

Αβιοτικη

7.6.2.1. ΥδρÞλυση συναρτησει του pH και ταυτοποÝηση του η των προϊÞντων διασπÀσεωσ
7.6.2.2. Φωτοµετατροπη στο νερÞ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ ταυτοποÝησησ των προϊÞντων µετατροπησ (1)
7.7.

ΠροκαταρκτικÞ πεÝραµα προσρÞφησησ/απεκρÞφησησ
Ùταν τα αποτελÛσµατα τησ δοκιµασÝασ αυτησ το απαιτουν, διεξÀγεται η δοκιµη που περιγρÀφεται στο
παρÀρτηµα IIIA τµηµα XII.1 σηµεÝο 1.2 η/και η δοκιµασÝα που περιγρÀφεται στο παρÀρτηµα IIIA
τµηµα XII.2 σηµεÝο 2.2

7.8.

ΠερÝληψη των οικοτοξικολογικων επιδρÀσεων τησ ουσÝασ καθωσ και τησ πορεÝασ και τησ συµπεριφορÀσ τησ στο περιβÀλλον
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VIII. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8.1.

Συνιστωµενεσ µÛθοδοι και προφυλÀξεισ Þσον αφορÀ το χειρισµÞ, τη χρηση, την αποθηκευση, τη
µεταφορÀ η την περÝπτωση πυρκαϊÀσ

8.2.

Σε περÝπτωση πυρκαϊÀσ, φυση των προϊÞντων αντιδρÀσεωσ, αερÝων καυσεωσ κ.λπ.

8.3.

ΜÛτρα Ûκτακτησ ανÀγκησ για την αντιµετωπιση ατυχηµατοσ

8.4.

∆υνατÞτητα καταστροφησ η απορρυπανσησ µετÀ απÞ ελευθÛρωση στη µÀζα η στην επιφÀνεια: α) του
αÛρα β) του νερου, συµπεριλαµβανοµÛνου του πÞσιµου, γ) του εδÀφουσ

8.5.

∆ιαδικασÝεσ για τη διαχεÝριση των αποβλητων τησ δραστικησ ουσÝασ για βιοµηχανικουσ και επαγγελµατÝεσ χρηστεσ

8.5.1.

∆υνατÞτητα επαναχρησιµοποιησεωσ η ανακυκλωσεωσ

8.5.2.

∆υνατÞτητα αδρανοποιησεωσ

8.5.3.

ΠρουMποθÛσεισ για ελεγχÞµενη απÞρριψη, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ ποιÞτητασ των αποπλυµÀτων
κατÀ την τελικη διÀθεση

8.5.4.

ΠρουMποθÛσεισ για ελεγχÞµενη αποτÛφρωση

8.6.

Παρατηρησεισ για ανεπιθυµητα αποτελÛσµατα η παρενÛργειεσ, π.χ. σε ωφÛλιµουσ και Àλλουσ οργανισµουσ εκτÞσ των οργανισµων-στÞχων

IX. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΠροτÀσεισ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αιτιολÞγησησ των προτÀσεων για την κατÀταξη και επισηµανση
τησ δραστικησ ουσÝασ συµφωνα µε την οδηγÝα 67/548/ΕΟΚ
Συµβολο η συµβολα επικινδυνÞτητασ (S)
ΕνδεÝξεισ κινδυνων
ΠροειδοποιητικÛσ φρÀσεισ κινδυνου (R)
ΦρÀσεισ οδηγιων προφυλαξησ

X. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ II Ûωσ IX
Σηµειωσεισ
(1) Τα στοιχεÝα αυτÀ πρÛπει να παρÛχονται για τη δραστικη ουσÝα συγκεκριµÛνων προδιαγραφων σε καθαρη
κατÀσταση.
(2) Τα στοιχεÝα αυτÀ πρÛπει να παρÛχονται για τη δραστικη ουσÝα συγκεκριµÛνων προδιαγραφων.
(3) Η δοκιµη για τον ερεθισµÞ των οφθαλµων δεν εÝναι απαραÝτητη, εφÞσον Ûχει αποδειχθεÝ Þτι η ουσÝα εÝναι
δυνατÞν να Ûχει διαβρωτικÛσ ιδιÞτητεσ.
(4) Η µακροπρÞθεσµη τοξικÞτητα και καρκινογÛνεση δραστικησ ουσÝασ µπορεÝ να µην απαιτεÝται εφÞσον
αποδειχθεÝ πληρωσ Þτι αυτÛσ οι δοκιµÛσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ.
(5) ΕÀν, σε εξαιρετικÛσ περιπτωσεισ, προβληθεÝ ισχυρισµÞσ Þτι οι δοκιµÛσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ, ο ισχυρισµÞσ
πρÛπει να εÝναι πληρωσ αιτιολογηµÛνοσ.

24.4.98

24.4.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIB
ΚΟΙΝΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ
1. Οι φÀκελοι των βιοκτÞνων προϊÞντων πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ακολουθουν τισ τεχνικÛσ εξελÝξεισ.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των
πληροφοριων δεν εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ πρÛπει να
αναφÛρονται οι σχετικοÝ λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να
συνιστÀ και η υπαρξη οµαδικησ τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
3. Οι πληροφορÝεσ συνÀγονται απÞ τα υπÀρχοντα στοιχεÝα, εφÞσον η αρµÞδια αρχη δÛχεται την αιτιολÞγηση.
ΕιδικÞτερα, χρησιµοποιουνται οι διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ, Þπου εÝναι δυνατÞν, προκειµÛνου να
µειωθουν στο ελÀχιστο τα πειρÀµατα στα ζωα.
Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ
I. Αιτων
II. ΤαυτÞτητα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
III. ΦυσικÛσ και χηµικÛσ ιδιÞτητεσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
IV. ΜÛθοδοι ταυτοποιησεωσ και αναλυσεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
V. ΠροτεινÞµενεσ χρησεισ του προϊÞντοσ και αποτελεσµατικÞτητα Þσον αφορÀ τισ χρησεισ αυτÛσ
VI. ΤοξικολογικÀ δεδοµÛνα για τα βιοκτÞνα προϊÞντα (επιπλÛον των σχετικων δεδοµÛνων για τη δραστικη
ουσÝα)
VII. ΟικοτοξικολογικÀ δεδοµÛνα για τα βιοκτÞνα προϊÞντα (επιπλÛον των σχετικων δεδοµÛνων για τη
δραστικη ουσÝα)
VIII. ΜÛτρα για την προστασÝα του ανθρωπου, των ζωων και του περιβÀλλοντοσ
IX. ΤαξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
X. ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των κεφαλαÝων II Ûωσ IX
Για την τεκµηρÝωση των απαντησεων στα παραπÀνω σηµεÝα απαιτουνται τα στοιχεÝα που ακολουθουν:
I. ΑΙΤΩΝ
1.1.

Ùνοµα, διευθυνση κ.λπ.

1.2.

Παρασκευαστησ του τυποποιηµÛνου σκευÀσµατοσ και τησ η των δραστικων ουσιων (ονÞµατα και
διευθυνσεισ, Ûδρα του η των εργοστασÝων)

II. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.1.

Εµπορικη ονοµασÝα, η προτεινÞµενη εµπορικη ονοµασÝα, και κωδικÞσ αριθµÞσ του τµηµατοσ ανÀπτυξησ
του παρασκευαστη, ανÀλογα µε την περÝπτωση

2.2.

Λεπτοµερη ποσοτικÀ και ποιοτικÀ στοιχεÝα για τη συνθεση του σκευÀσµατοσ, π.χ. δραστικη η δραστικÛσ
ουσÝεσ, προσµεÝξεισ, ενισχυτικÀ, αδρανη συστατικÀ

2.3.

Φυσικη κατÀσταση και φυση του σκευÀσµατοσ, π.χ. γαλακτωµατοποιησιµο σκευασµα υπÞ συµπυκνωµÛνη µορφη, διαβρÛξιµη σκÞνη, διÀλυµα
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III. ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
3.1.

ΕµφÀνιση (φυσικη κατÀσταση, χρωµα)

3.2.

ΕκρηκτικÛσ ιδιÞτητεσ

3.3.

ΟξειδωτικÛσ ιδιÞτητεσ

3.4.

ΣηµεÝο αναφλÛξεωσ και Àλλεσ ενδεÝξεισ ευφλεκτου η αυτÞµατησ ανÀφλεξησ

3.5.

Οξυτητα/αλκαλικÞτητα και, εÀν εÝναι αναγκαÝο, τιµη του pH (1% σε νερÞ)

3.6.

Σχετικη πυκνÞτητα

3.7.

ΣταθερÞτητα κατÀ την αποθηκευση — σταθερÞτητα και επιτρεπτÞσ χρÞνοσ αποθηκευσεωσ. ΕπÝδραση
του φωτÞσ, τησ θερµοκρασÝασ και τησ υγρασÝασ στα τεχνικÀ χαρακτηριστικÀ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
ΑντÝδραση µε το υλικÞ του περιÛκτη

3.8.

ΤεχνικÀ χαρακτηριστικÀ του σκευÀσµατοσ, π.χ. διαβρεξιµÞτητα, εµµονη αφρου, ευχÛρεια ροησ, ευχÛρεια
αποχυσεωσ και ικανÞτητα επιπÀσεωσ

3.9.

Φυσικη και χηµικη συµβατÞτητα µε Àλλα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµÛνων τυχÞν Àλλων βιοκτÞνων µαζÝ
µε τα οποÝα ζητεÝται να επιτραπεÝ η χρησιµοποÝηση του

IV. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
4.1.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ συγκÛντρωσησ τησ δραστικησ ουσÝασ στο βιοκτÞνο
προϊÞν

4.2.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι, εφÞσον δεν καλυπτονται απÞ το παρÀρτηµα IIA σηµεÝο 4.2, συµπεριλαµβανοµÛνων
του ποσοστου ανακτησεωσ και των ορÝων ανιχνευσεωσ, για τα σχετικÀ απÞ τοξικολογικη και οικοτοξικολογικη Àποψη συστατικÀ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ η/και κατÀλοιπÀ του, Þπου απαιτεÝται στη µÀζα η
στην επιφÀνεια των ακολουθων:
α) Ûδαφοσ
β) αÛρασ
γ) νερÞ (συµπεριλαµβανοµÛνου και του ποσÝµου)
δ) υγρÀ και ιστοÝ του σωµατοσ ανθρωπων και ζωων
ε) τρÞφιµα και ζωοτροφÛσ

V. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
5.1.

ΠροτεινÞµενοσ τυποσ προϊÞντοσ και πεδÝο χρησεωσ

5.2.

ΜÛθοδοι εφαρµογησ, περιλαµβανοµÛνησ τησ περιγραφησ του χρησιµοποιουµενου συστηµατοσ

5.3.

Ευροσ εφαρµογησ και, κατÀ περÝπτωση, η τελικη συγκÛντρωση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τησ
δραστικησ ουσÝασ στο συστηµα στο οποÝο πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ το σκευασµα, π.χ. νερÞ ψυξεωσ,
επιφανειακÀ υδατα, νερÞ χρησιµοποιουµενο για θÛρµανση

5.4.

ΑριθµÞσ και χρÞνοσ εφαρµογων και, Þταν απαιτεÝται, Þλεσ τισ ειδικÛσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τισ
γεωγραφικÛσ και κλιµατικÛσ διακυµÀνσεισ η τισ απαραÝτητεσ περιÞδουσ αναµονησ για την προστασÝα του
ανθρωπου και των ζωων

5.5.

∆ρÀση, π.χ. µυκητοκτÞνο, τρωκτικοκτÞνο, εντοµοκτÞνο, βακτηριοκτÞνο

5.6.

Επιβλαβησ(-εÝσ) οργανισµÞσ(-οÝ) που πρÛπει να καταπολεµηθουν, καθωσ και προϊÞντα, οργανισµοÝ η
αντικεÝµενα που πρÛπει να προστατευθουν

5.7.

ΕπιδρÀσεισ επÝ των οργανισµων-στÞχων

5.8.

ΤρÞποσ δρÀσησ (περιλαµβανοµÛνου του χρÞνου επενÛργειασ), εφÞσον δεν καλυπτεται απÞ το παρÀρτηµα IIA σηµεÝο 5.4
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Χρηστησ: βιοµηχανÝα, επαγγελµατÝασ, ευρυ κοινÞ (µη επαγγελµατÝεσ)
∆εδοµÛνα για την αποτελεσµατικÞτητα

5.10. ΙσχυρισµοÝ τησ ετικÛτασ του σκευÀσµατοσ και στοιχεÝα για την αποτελεσµατικÞτητα προσ αιτιολÞγηση
των ισχυρισµων αυτων, συµπεριλαµβανοµÛνων τυχÞν διαθÛσιµων πρÞτυπων πρωτοκÞλλων που χρησιµοποιηθηκαν, εργαστηριακων δοκιµων η, ανÀλογα µε την περÝπτωση, δοκιµων υπÞ πραγµατικÛσ συνθηκεσ
5.11. Íλλοι γνωστοÝ περιορισµοÝ τησ αποτελεσµατικÞτητασ, περιλαµβανοµÛνησ τησ αντοχησ

VI. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
6.1.

ΟξεÝα τοξικÞτητα
Για τισ δοκιµÛσ 6.1.1 Ûωσ 6.1.3 οι ουσÝεσ εκτÞσ των αερÝων χορηγουνται διÀ δυο τουλÀχιστον οδων, εκ
των οποÝων µÝα απÞ του στÞµατοσ. Η επιλογη τησ δευτερησ εξαρτÀται απÞ τη φυση τησ ουσÝασ και την
πιθανη οδÞ τησ ανθρωπινησ Ûκθεσησ. Τα αÛρια και τα πτητικÀ υγρÀ χορηγουνται διÀ τησ αναπνευστικησ
οδου:

6.1.1. απÞ του στÞµατοσ
6.1.2. διÀ του δÛρµατοσ
6.1.3. δι’ εισπνοησ
6.1.4. για τα βιοκτÞνα προϊÞντα που πρÞκειται να εγκριθουν για χρηση µαζÝ µε Àλλα βιοκτÞνα προϊÞντα, το
µεÝγµα των σκευασµÀτων πρÛπει, Þταν εÝναι δυνατÞ, να εξετÀζεται για οξεÝα δερµατοτοξικÞτητα, καθωσ
και για ερεθιστικÞτητα του δÛρµατοσ και των οφθαλµων, ανÀλογα µε την περÝπτωση
6.2.

ΕρεθιστικÞτητα δÛρµατοσ και οφθαλµων(1)

6.3.

ΕυαισθητοποÝηση δÛρµατοσ

6.4.

ΠληροφορÝεσ περÝ απορροφησεωσ διÀ του δÛρµατοσ

6.5.

∆ιαθÛσιµα τοξικολογικÀ στοιχεÝα Þσον αφορÀ σχετικÛσ απÞ τοξικολογικη Àποψη, µη δραστικÛσ ουσÝεσ
(δηλαδη ανησυχητικÛσ ουσÝεσ)

6.6.

ΠληροφορÝεσ σχετικÀ µε την Ûκθεση του ανθρωπου και του χειριστη στο βιοκτÞνο προϊÞν
ΑπαιτεÝται η διεξαγωγη τησ η των δοκιµων που περιγρÀφονται στο παρÀρτηµα IIA Þταν εÝναι αναγκαÝο,
για τισ σχετικÛσ απÞ τοξικολογικη Àποψη, µη δραστικÛσ ουσÝεσ του σκευÀσµατοσ

VII. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
7.1.

ΠιθανÛσ οδοÝ εισÞδου στο περιβÀλλον ανÀλογα µε την προβλεπÞµενη χρηση

7.2.

ΠληροφορÝεσ για την οικοτοξικÞτητα τησ δραστικησ ουσÝασ του προϊÞντοσ, Þπου δεν µπορεÝ να συναχθεÝ
σχετικÞ συµπÛρασµα απÞ τισ πληροφορÝεσ για την Ýδια τη δραστικη ουσÝα

7.3.

∆ιαθÛσµιεσ πληροφορÝεσ περÝ οικοτοξικÞτητασ για τισ σχετικÛσ απÞ Àποψη οικοτοξικÞτητασ µη δραστικÛσ ουσÝεσ (δηλαδη τισ ανησυχητικÛσ ουσÝεσ), Þπωσ πληροφορÝεσ απÞ τα δελτÝα δεδοµÛνων περÝ
ασφαλεÝασ

VIII. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8.1.

Συνιστωµενεσ µÛθοδοι και προφυλÀξεισ σχετικÀ µε το χειρισµÞ, τη χρηση, την αποθηκευση, τη µεταφορÀ
η σε περÝπτωση πυρκαϊÀσ

8.2.

Ειδικη αγωγη σε περÝπτωση ατυχηµατοσ, π.χ. πρωτεσ βοηθειεσ, αντÝδοτα, ιατρικη αγωγη κατÀ περÝπτωση, επεÝγοντα µÛτρα για την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, εφÞσον δεν καλυπτονται απÞ το
παρÀρτηµα IIA σηµεÝο 8.3

8.3.

∆ιαδικασÝεσ, εÀν υπÀρχουν, για τον καθαρισµÞ του εξοπλισµου
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8.4.

ΤαυτÞτητα των σχετικων προϊÞντων καυσεωσ σε περÝπτωση πυρκαϊÀσ

8.5.

∆ιαδικασÝεσ για τη διαχεÝριση των αποβλητων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τησ συσκευασÝασ του για τη
βιοµηχανÝα, τουσ επαγγελµατÝεσ χρηστεσ και το ευρυ κοινÞ (µη επαγγελµατÝεσ χρηστεσ), π.χ. δυνατÞτητα
επαναχρησιµοποÝησεωσ η ανακυκλωσεωσ, δυνατÞτητα αδρανοποιησεωσ, συνθηκεσ για ελεγχÞµενη απÞρριψη και καυση

8.6.

∆υνατÞτητα καταστροφησ η αποµολυνσεων µετÀ απÞ ελευθÛρωση στη µÀζα η στην επιφÀνεια:
α) του αÛρα
β) του νερου, συµπεριλαµβανοµÛνου του ποσÝµου
γ) του εδÀφουσ

8.7.

Παρατηρησεισ για ανεπιθυµητα αποτελÛσµατα η παρενÛργειεσ, π.χ. σε ωφÛλιµουσ και λοιπουσ οργανισµουσ, εκτÞσ των οργανισµων-στÞχων

8.8.

Να ορÝζονται τα µÛτρα ελÛγχου για οποιαδηποτε απωθητικÀ η δηλητηρια που περιÛχονται στο
σκευασµα µε σκοπÞ να προλÀβουν τη δρÀση κατÀ οργανισµων µη στÞχων

IX. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
— ΠροτÀσεισ για τη συσκευασÝα και την επισηµανση
— ΠροτÀσεισ για τα δελτÝα δεδοµÛνων ασφαλεÝασ, Þπου χρειÀζεται
— ΑιτολÞγηση τησ ταξινÞµησησ και επισηµανσησ συµφωνα µε τισ βασικÛσ αρχÛσ του Àρθρου 20 τησ παρουσασ
οδηγÝασ:
— συµβολο η συµβολα επικινδυνÞτητασ (S)
— ενδεÝξεισ κινδυνων
— προειδοποιητικÛσ φρÀσεισ κινδυνου (RS)
— φρÀσεισ οδηγιων προφυλÀξεωσ
— συσκευασÝα (τυποσ, υλικÀ, µÛγεθοσ κ.λπ.), συµβατÞτητα του σκευÀσµατοσ µε τα προτεινÞµενα υλικÀ
συσκευασÝασ
X. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ II ΕΩΣ IX
Σηµειωσεισ
(1) Η δοκιµη για τον ερεθισµÞ των οφθαλµων δεν εÝναι αναγκαÝα, εφÞσον Ûχει αποδειχθεÝ Þτι το βιοκτÞνο
προϊÞν εÝναι δυνατÞν να Ûχει διαβρωτικÛσ ιδιÞτητεσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIA
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Οι φÀκελοι των δραστικων ουσιων πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ακολουθουν τισ τεχνικÛσ εξελÝξεισ.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των πληροφοριων δεν
εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ, πρÛπει να αναφÛρονται οι
σχετικοÝ λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να συνιστÀ και η
υπαρξη οµαδικησ τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
III. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1.

∆ιαλυτÞτητα σε οργανικουσ διαλυτεσ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ επιδρÀσεωσ τησ θερµοκρασÝασ στη
διαλυτÞτητα(1)

2.

ΣταθερÞτητα στουσ οργανικουσ διαλυτεσ που χρησιµοποιουνται στα βιοκτÞνα και ταυτÞτητα των σχετικων προϊÞντων διÀσπασησ(2)

IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ δραστικησ ουσÝασ και των καταλοÝπων τησ, συµπεριλαµβανοµÛνων τησ αποδÞσεωσ (ποσοστÞ ανακτησεωσ) και των ορÝων ανιχνευσεωσ και, Þπου απαιτεÝται, στη
µÀζα η την επιφÀνεια των τροφÝµων και ζωοτροφων, καθωσ και Àλλων προϊÞντων Þπου συντρÛχει η
περÝπτωση.

VI. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
1.

ΜελÛτη νευροτοξικÞτητασ
ΕÀν η δραστικη ουσÝα εÝναι οργανοφωσφορικη Ûνωση η εÀν υπÀρχουν Àλλεσ ενδεÝξεισ Þτι η δραστικη
ουσÝα µπορεÝ να Ûχει νευροτοξικÛσ ιδιÞτητεσ, τÞτε απαιτουνται µελÛτεσ νευροτοξικÞτητασ. Το εÝδοσ για τισ
δοκιµÛσ εÝναι η ενηλικη Þρνιθα, εκτÞσ εÀν τεκµηριωνεται Þτι Àλλο εÝδοσ για τισ δοκιµÛσ εÝναι περισσÞτερο
ενδεδειγµÛνο. ΕÀν εÝναι αναγκαÝο, απαιτεÝται η διεξαγωγη δοκιµων καθυστερηµÛνησ νευροτοξικÞτητασ.
ΕÀν ανιχνευθεÝ αντιχολινεστερασικη δρÀση, θα πρÛπει να διεξαχθεÝ δοκιµη απÞκρισησ σε επανενεργοποιουσ παρÀγοντεσ

2.

ΤοξικÛσ επιδρÀσεισ σε παραγωγικÀ και κατοικÝδια ζωα

3.

ΜελÛτεσ σχετικÀ µε την Ûκθεση του ανθρωπου στη δραστικη ουσÝα

4.

ΤρÞφιµα και ζωοτροφÛσ
ΕÀν η δραστικη ουσÝα πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ σε σκευÀσµατα για χρηση σε χωρουσ Þπου
παρασκευÀζονται, καταναλωνονται η αποθηκευονται τροφÛσ για ανθρωπινη κατανÀλωση, η Þπου παρασκευÀζονται τροφÛσ για παραγωγικÀ ζωα, απαιτεÝται η διεξαγωγη των δοκιµων που αναφÛρονται στο
τµηµα XI σηµεÝο 1

5.

ΕÀν θεωρεÝται απαραÝτητη η διεξαγωγη Àλλων δοκιµων, Þσον αφορÀ την Ûκθεση του ανθρωπου στη
δραστικη ουσÝα, στα προτεινÞµενα σκευÀσµατÀ τησ, τÞτε απαιτεÝται η διεξαγωγη τησ η των δοκιµων του
τµηµατοσ XI σηµεÝο 2

6.

ΕÀν η δραστικη ουσÝα πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ σε προϊÞντα κατÀ των φυτων, τÞτε απαιτουνται
δοκιµÛσ για να εκτιµηθουν οι τοξικÛσ επιδρÀσεισ των µεταβολιτων τησ απÞ τα φυτÀ στα οποÝα
εφαρµÞστηκε η ουσÝα, εÀν υπÀρχουν, Þταν εÝναι διαφορετικοÝ απÞ εκεÝνουσ που ταυτοποιηθηκαν στα
ζωα.

7.

ΜελÛτη µηχανισµου δρÀσησ — Þλεσ οι µελÛτεσ που εÝναι απαραÝτητεσ για τη διαλευκανση των επιδρÀσεων
που αναφÛρθηκαν στισ µελÛτεσ τοξικÞτητασ.
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VII. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1.

∆οκιµη οξεÝασ τοξικÞτητασ σε Ûναν Àλλο οργανισµÞ, µη υδρÞβιο, µη στÞχο

2.

ΕÀν τα αποτελÛσµατα των οικοτοξικολογικων µελετων η/και οι προτεινÞµενεσ χρησεισ τησ δραστικησ
ουσÝασ δεÝχνουν κÝνδυνο για το περιβÀλλον, τÞτε απαιτεÝται η διεξαγωγη των δοκιµων που περιγρÀφονται
στα τµηµατα XII και XIII

3.

ΕÀν το αποτÛλεσµα τησ δοκιµησ που περιγρÀφεται στο σηµεÝο 7.6.1.2 του παραρτηµατοσ IIA εÝναι
αρνητικÞ και εÀν η πιθανη οδÞσ τελικησ διÀθεσησ τησ δραστικησ ουσÝασ και των σκευασµÀτων τησ εÝναι η
κατεργασÝα λυµÀτων, τÞτε απαιτεÝται η διεξαγωγη τησ δοκιµησ που περιγρÀφεται στο τµηµα XIII
σηµεÝο 4.1

4.

Ùλεσ οι Àλλεσ δοκιµÛσ βιοαποικοδοµησιµÞτητασ που Ûχουν σχÛση µε τα αποτελÛσµατα των δοκιµων που
περιγρÀφονται στα σηµεÝα 7.6.1.1 και 7.6.1.2 του παραρτηµατοσ IIA

5.

Φωτοµετατροπη στον αÛρα (µÛθοδοσ υπολογισµου), συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ ταυτοποÝησησ των προϊÞντων διασπÀσεωσ (1)

6.

ΕÀν τα αποτελÛσµατα του σηµεÝου 7.6.1.2 του παραρτηµατοσ IIA η του προηγουµενου σηµεÝου 4 το
απαιτουν, η η αβιοτικη αποικοδÞµηση τησ δραστικησ ουσÝασ εÝναι χαµηλη, η µηδενικη, τÞτε απαιτεÝται η
διεξαγωγη των δοκιµων που περιγρÀφονται στο τµηµα XII σηµεÝα 1.1 και 2.1 και, κατÀ περÝπτωση,
σηµεÝο 3

VIII. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.

ΟυσÝεσ οι οποÝεσ εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ του καταλÞγου I η II του παραρτηµατοσ τησ οδηγÝασ
80/68/ΕΟΚ περÝ προστασÝασ των υπογεÝων υδÀτων απÞ τη ρυπανση που προÛρχεται απÞ ορισµÛνεσ
επικÝνδυνεσ ουσÝεσ(*)

Σηµειωσεισ
(1) Τα δεδοµÛνα αυτÀ πρÛπει να υποβÀλλονται για την καθαρη δραστικη ουσÝα γνωστων προδιαγραφων.
(2) Τα δεδοµÛνα αυτÀ πρÛπει να υποβÀλλονται για τη δραστικη ουσÝα γνωστων προδιαγραφων.

XI. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1.

ΜελÛτεσ τροφÝµων και ζωοτροφων

1.1. ΤαυτοποÝηση των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ και αντιδρÀσεωσ και των µεταβολιτων τησ δραστικησ
ουσÝασ σε κατεργασµÛνα η µολυσµÛνα µε αυτην τρÞφιµα η ζωοτροφÛσ
1.2. ΣυµπεριφορÀ των καταλοÝπων τησ δραστικησ ουσÝασ, των προϊÞντων διασπÀσεωσ αυτησ και, Þπου εÝναι
αναγκαÝο, των µεταβολιτων τησ σε κατεργασµÛνα η µολυσµÛνα µε αυτην τρÞφιµα η ζωοτροφÛσ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ κινητικησ τησ εξαφανÝσεωσ αυτων
1.3. ΓενικÞ ισοζυγιο µÀζασ για τη δραστικη ουσÝα. Επαρκη δεδοµÛνα για τα κατÀλοιπÀ τησ απÞ επιβλεπÞµενεσ
δοκιµÛσ, ωστε να αποδεικνυεται Þτι τα κατÀλοιπα που ενδÛχεται να αφησει η προτεινÞµενη χρηση δεν
δικαιολογουν ανησυχÝεσ για την υγεÝα του ανθρωπου η των ζωων
1.4. ΕκτÝµηση τησ δυνÀµει η πραγµατικησ Ûκθεσησ του ανθρωπου στη δραστικη ουσÝα µÛσω τησ τροφησ και
Àλλων οδων
1.5. ΕÀν παραµÛνουν υπολεÝµµατα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ επÝ ζωοτροφων για σηµαντικη χρονικη περÝοδο,
απαιτεÝται η διεξαγωγη µελετων διατροφησ και µεταβολισµου στα παραγωγικÀ ζωα, ωστε να εÝναι δυνατη
η αξιολÞγηση των υπολειµµÀτων στα τρÞφιµα ζωικησ προελευσεωσ
1.6. ΕπιδρÀσεισ τησ βιοµηχανικησ επεξεργασÝασ η/και τησ οικιακησ παρασκευησ στη φυση και στα επÝπεδα των
καταλοÝπων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ η τησ δραστικησ ουσÝασ
1.7. ΠροτεινÞµενα αποδεκτÀ κατÀλοιπα και λÞγοι για τουσ οποÝουσ εÝναι αποδεκτÀ
1.8. Íλλεσ διαθÛσιµεσ σχετικÛσ πληροφορÝεσ
(*) ΕΕ L 20 τησ 26.1.1980, σ. 43.
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1.9. ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των στοιχεÝων που αναφÛρονται στα σηµεÝα 1.1 Ûωσ 1.8
2.

Íλλη η Àλλεσ δοκιµÛσ σχετικÛσ µε την Ûκθεση του ανθρωπου
ΕφÞσον εÝναι αναγκαÝο, απαιτεÝται η διεξαγωγη κατÀλληλησ η κατÀλληλων δοκιµων και τεκµηριωµÛνη
αιτιολÞγηση

XII. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

ΠορεÝα και συµπεριφορÀ στο Ûδαφοσ

1.1. ΒαθµÞσ και τρÞποσ αποικοδοµησεωσ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ ταυτοποιησεωσ των διεργασιων που
λαµβÀνουν χωρα και των τυχÞν µεταβολιτων και προϊÞντων αποικοδοµησεωσ σε τρεισ τουλÀχιστον
τυπουσ εδÀφουσ υπÞ κατÀλληλεσ συνθηκεσ
1.2. ΠροσρÞφηση και εκρÞφηση σε τουλÀχιστον τρεισ τυπουσ εδÀφουσ και, Þπου εÝναι αναγκαÝο, προσρÞφηση
και εκρÞφηση των µεταβολιτων και των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ
1.3. ΚινητικÞτητα σε τουλÀχιστον τρεισ τυπουσ εδÀφουσ και, Þπου εÝναι αναγκαÝο, κινητικÞτητα των µεταβολιτων και των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ
1.4. ΠοσÞτητα και φυση των δεσµευµÛνων καταλοÝπων
2.

ΠορεÝα και συµπεριφορÀ στο νερÞ

2.1. ΒαθµÞσ και τρÞποσ αποικοδοµησεωσ στα υδÀτινα συστηµατα (εφÞσον δεν καλυπτεται απÞ το παρÀρτηµα II σηµεÝο 7.6) καθωσ και ταυτοποÝηση των µεταβολιτων και των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ
2.2. ΠροσρÞφηση και εκρÞφηση στο νερÞ (συστηµατα εδαφικων ιζηµÀτων) και, Þπου εÝναι αναγκαÝο,
προσρÞφηση και εκρÞφηση των µεταβολιτων και των προϊÞντων αποικοδοµησεωσ
3.

ΠορεÝα και συµπεριφορÀ στον αÛρα
ΕÀν η δραστικη ουσÝα πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ σε υποκαπνιστικÀ η εÀν πρÞκειται να εφαρµοστεÝ µε
ψεκασµÞ η εÀν εÝναι πτητικη η εÀν απÞ Àλλεσ πληροφορÝεσ προκυπτει Þτι εÝναι αναγκαÝο, τÞτε πρÛπει να
προσδιοριστεÝ ο βαθµÞσ και ο τρÞποσ αποικοδÞµησησ στον αÛρα, στο µÛτρο που δεν καλυπτεται απÞ το
τµηµα VII σηµεÝο 5

4.

ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των σηµεÝων 1, 2 και 3

XIII. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1.

ΕπιδρÀσεισ σε πτηνÀ

1.1. ΟξεÝα απÞ του στÞµατοσ τοξικÞτητα — δεν απαιτεÝται εÀν για τη µελÛτη του τµηµατοσ VII σηµεÝο 1 εÝχε
επιλεγεÝ Ûνα εÝδοσ πτηνου
1.2. ΥποξεÝα τοξικÞτητα — µελÛτη διατροφησ οκτων ηµερων σε τουλÀχιστον Ûνα εÝδοσ (εκτÞσ απÞ κοτÞπουλα)
1.3. ΕπιδρÀσεισ επÝ τησ αναπαραγωγησ
2.

ΕπιδρÀσεισ σε υδρÞβιουσ οργανισµουσ

2.1. ΠαρατεταµÛνη τοξικÞτητα σε κατÀλληλο εÝδοσ ψαριων
2.2. ΕπιδρÀσεισ επÝ τησ αναπαραγωγησ και του ρυθµου αναπτυξεωσ σε Ûνα κατÀλληλο εÝδοσ ψαριων
2.3. Βιοσυσσωρευση σε Ûνα κατÀλληλο εÝδοσ ψαριων
2.4. Αναπαραγωγη και ρυθµÞσ αναπτυξεωσ τησ Daphnia magna
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ΕπιδρÀσεισ σε Àλλουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ

3.1. ΟξεÝα τοξικÞτητα σε µÛλισσεσ και Àλλα ωφÛλιµα αρθρÞποδα, π.χ. αρπακτικÀ. Για τη δοκιµη επιλÛγεται
διαφορετικÞσ οργανισµÞσ απÞ εκεÝνον που χρησιµοποιηθηκε στη δοκιµη του τµηµατοσ VII σηµεÝο 1
3.2. ΤοξικÞτητα σε γαιοσκωληκεσ και Àλλουσ µακροοργανισµουσ-µη στÞχουσ του εδÀφουσ
3.3. ΕπιδρÀσεισ σε µικροοργανισµουσ-µη στÞχουσ του εδÀφουσ
3.4. ΕπιδρÀσεισ σε Àλλουσ ειδικουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ (χλωρÝδα και πανÝδα), που θεωρεÝται Þτι
κινδυνευουν
4.

Íλλεσ επιδρÀσεισ

4.1. ∆οκιµη αναστολησ τησ αναπνοησ σε ενεργοποιηµÛνη ιλυ
5.

ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των σηµεÝων 1, 2, 3 και 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIB

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ

1. Οι φÀκελοι των βιοκτÞνων προϊÞντων πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ακολουθουν τισ τεχνικÛσ εξελÝξεισ.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των πληροφοριων δεν
εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ πρÛπει να αναφÛρονται οι σχετικοÝ
λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να συνιστÀ η υπαρξη οµαδικησ
τυποποÝησησ στην οποÝα Ûχει πρÞσβαση ο αιτων.
3. Οι πληροφορÝεσ συνÀγονται απÞ τα υπÀρχοντα στοιχεÝα, εφÞσον η αρµÞδια αρχη δÛχεται την αιτιολÞγηση.
ΕιδικÞτερα, χρησιµοποιουνται οι διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ Þπου εÝναι δυνατÞν, προκειµÛνου να
µειωθουν στο ελÀχιστο τα πειρÀµατα στα ζωα.

XI. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1.

ΜελÛτεσ τροφÝµων και ζωοτροφων

1.1.

ΕÀν παραµÛνουν υπολεÝµµατα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ επÝ ζωοτροφων για σηµαντικη χρονικη περÝοδο,
απαιτεÝται η διεξαγωγη µελετων διατροφησ και µεταβολισµου στα παραγωγικÀ ζωα, ωστε να εÝναι
δυνατη η αξιολÞγηση των υπολειµµÀτων στα τρÞφιµα ζωικησ προελευσεωσ

1.2.

ΕπιδρÀσεισ τησ βιοµηχανικησ επεξεργασÝασ η/και τησ οικιακησ παρασκευησ στη φυση και στα επÝπεδα
των καταλοÝπων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ η τησ δραστικησ ουσÝασ

2.

Íλλη η Àλλεσ δοκιµÛσ σχετικÛσ µε την Ûκθεση του ανθρωπου
ΕφÞσον εÝναι αναγκαÝο, απαιτεÝται η διεξαγωγη κατÀλληλησ η κατÀλληλων δοκιµων και τεκµηριωµÛνη
αιτιολÞγηση

XII. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Ùπου συντρÛχει η περÝπτωση, Þλεσ οι πληροφορÝεσ που απαιτουνται στο παρÀρτηµα IIIA τµηµα XII

2.

∆οκιµÛσ κατανοµησ και διασπορÀσ στα ακÞλουθα:
α) Ûδαφοσ
β) νερÞ
γ) αÛρα
Οι απαιτησεισ 1 και 2 σχετικÀ µε τισ δοκιµÛσ εφαρµÞζονται µÞνο σε σηµαντικÀ απÞ οικοτοξικολογικη
Àποψη συστατικÀ του βιοκτÞνου σκευÀσµατοσ

XIII. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ
1.

ΕπιδρÀσεισ σε πτηνÀ

1.1.

ΟξεÝα απÞ του στÞµατοσ τοξικÞτητα, εÀν η µελÛτη δεν Ûχει ηδη διεξαχθεÝ συµφωνα µε το παρÀρτηµα IIB σηµεÝο 7
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2.

ΕπιδρÀσεισ σε υδρÞβιουσ οργανισµουσ

2.1.

Σε περÝπτωση εφαρµογησ του προϊÞντοσ επÝ, εντÞσ η πλησÝον επιφανειακων υδÀτων:

2.1.1. ΕιδικÛσ µελÛτεσ σε ψÀρια και Àλλουσ υδρÞβιουσ οργανισµουσ
2.1.2. ∆εδοµÛνα για τα κατÀλοιπα τησ δραστικησ ουσÝασ καθωσ και των σηµαντικων απÞ τοξικολογικη Àποψη
µεταβολιτων σε ψÀρια
2.1.3. Οι µελÛτεσ που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα IIIA τµηµα XIII σηµεÝα 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 µπορεÝ να
απαιτουνται για τα σχετικÀ συστατικÀ του σκευÀσµατοσ
2.2.

ΕÀν το βιοκτÞνο προϊÞν πρÞκειται να ψεκασθεÝ πλησÝον των επιφανειακων υδÀτων, απαιτεÝται µελÛτη
οµÝχλησ ψεκασµου για την εκτÝµηση των κινδυνων σε υδρÞβιουσ οργανισµουσ σε πραγµατικÛσ συνθηκεσ

3.

ΕπιδρÀσεισ σε Àλλουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ

3.1.

ΤοξικÞτητα σε Àλλα χερσαÝα σπονδυλωτÀ εκτÞσ απÞ τα πτηνÀ

3.2.

ΟξεÝα µελισσοτοξικÞτητα

3.3.

ΕπιδρÀσεισ σε ωφÛλιµα αρθρÞποδα εκτÞσ απÞ τισ µÛλισσεσ

3.4.

ΕπιδρÀσεισ σε γαιοσκωληκεσ και Àλλουσ µακροοργανισµουσ-µη στÞχουσ του εδÀφουσ, οι οποÝοι
θεωρεÝται Þτι κινδυνευουν

3.5.

ΕπιδρÀσεισ σε µικροοργανισµουσ του εδÀφουσ-µη στÞχουσ

3.6.

ΕπιδρÀσεισ σε Àλλουσ ειδικουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ (χλωρÝδα και πανÝδα), οι οποÝοι θεωρεÝται Þτι
κινδυνευουν

3.7.

ΕÀν το βιοκτÞνο προϊÞν εÝναι υπÞ µορφη δολωµατοσ η κÞκκων, απαιτεÝται η διεξαγωγη των ακÞλουθων
δοκιµων

3.7.1. ΕπιβλεπÞµενεσ δοκιµÛσ για την εκτÝµηση του κινδυνου σε οργανισµουσ-µη στÞχουσ υπÞ πραγµατικÛσ
συνθηκεσ
3.7.2. ΜελÛτεσ επÝ τησ αποδοχησ µετÀ απÞ κατÀποση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ απÞ οργανισµουσ-µη στÞχουσ,
οι οποÝοι θεωρεÝται Þτι κινδυνευουν
4.

ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των σηµεÝων 1, 2 και 3

24.4.98

24.4.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΜΥΚΗΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΟΙ
1. Οι φÀκελοι για τουσ δραστικουσ οργανισµουσ πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ακολουθουν τισ τεχνικÛσ εξελÝξεισ.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των
πληροφοριων δεν εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ πρÛπει να
αναφÛρονται οι σχετικοÝ λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να
συνιστÀ και η υπαρξη οµαδικησ τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ
I. Λεπτοµερη στοιχεÝα του αιτουντα
II.

ΤαυτÞτητα του δραστικου οργανισµου

III.

ΠροÛλευση του δραστικου οργανισµου

IV.

ΜÛθοδοι ανιχνευσεωσ και ταυτοποιησεωσ

V.
VI.
VII.

ΒιολογικÛσ ιδιÞτητεσ του δραστικου οργανισµου, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ παθογÛνειασ και µολυσµατικÞτητÀσ του για τουσ οργανισµουσ-στÞχουσ και µη-στÞχουσ, συµπεριλαµβανοµÛνου του ανθρωπου
ΑποτελεσµατικÞτητα και προτεινÞµενεσ χρησεισ
ΤοξικÞτητα για τον Àνθρωπο και τα ζωα, συµπεριλαµβανοµÛνου του µεταβολισµου των τοξινων

VIII.

ΟικοτοξικÞτητα, συµπεριλαµβανοµÛνων τησ πορεÝασ και τησ συµπεριφορÀσ στο περιβÀλλον του οργανισµου και των τοξινων που παρÀγει

IX.

ΑπαραÝτητα µÛτρα για την προστασÝα του ανθρωπου, των οργανισµων µη-στÞχων και του περιβÀλλοντοσ

X.
XI.

ΤαξινÞµηση και επισηµανση
ΠερÝληψη και αξιολÞγηση των τµηµÀτων II Ûωσ X

Για την τεκµηρÝωση των απαντησεων στα παραπÀνω σηµεÝα απαιτουνται τα στοιχεÝα που ακολουθουν:
I. ΑΙΤΩΝ
1.1.

Αιτων (Þνοµα, διευθυνση, κ.λπ.)

1.2.

Παρασκευαστησ (Þνοµα, διευθυνση, τÞποσ του εργοστασÝου)

II. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.1.

ΚοινÞχρηστη ονοµασÝα του οργανισµου (συµπεριλαµβανοµÛνων των εναλλακτικων και των παλαιων
ονοµÀτων)

2.2.

ΟνοµασÝα ταξινÞµησησ και στÛλεχοσ, µε τη διευκρÝνιση εÀν πρÞκειται για συνηθη παραλλαγη η για
µεταλλαγµÛνο στÛλεχοσ¯ Þσον αφορÀ τουσ ιουσ, ταξινοµικη περιγραφη του παρÀγοντα, του οροτυπου,
του στελÛχουσ η του µεταλλÀκτη

2.3.

ΑριθµÞσ αναφορÀσ τησ συλλογησ και τησ καλλιÛργειασ, εÀν η καλλιÛργεια Ûχει κατατεθεÝ

2.4.

ΜÛθοδοι, διαδικασÝεσ και κριτηρια που χρησιµοποιηθηκαν για τον προσδιορισµÞ τησ παρουσÝασ και τησ
ταυτÞτητασ του οργανισµου (π.χ. µορφολογÝα, βιοχηµεÝα, ορολογÝα, κ.λπ.)
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III. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
3.1.

ΠαρουσÝα στη φυση η αλλου

3.2.

ΜÛθοδοι αποµÞνωσησ του οργανισµου η του δραστικου στελÛχουσ

3.3.

ΜÛθοδοι καλλιÛργειασ

3.4.

ΜÛθοδοι παραγωγησ, συµπεριλαµβανοµÛνων των λεπτοµερειων Þσον αφορÀ τον περιορισµÞ σε κλειστÞ
περιβÀλλον και τη διαδικασÝα για τη διατηρηση τησ ποιÞτητασ και τη διασφÀλιση οµοιÞµορφησ πρωτησ
υλησ για την παραγωγη του δραστικου οργανισµου. Για τα µεταλλαγµÛνα στελÛχη πρÛπει να παρÛχονται
λεπτοµερεÝσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την παραγωγη και την αποµÞνωση, καθωσ και Þλεσ οι γνωστÛσ
διαφορÛσ µεταξυ των µεταλλαγµÛνων και των γονικων και των απαντωντων στη φυση στελεχων

3.5.

Συνθεση του τελικου υλικου δραστικου οργανισµου, π.χ. φυση, καθαρÞτητα, ταυτÞτητα, ιδιÞτητεσ, τυχÞν
περιεχÞµενεσ προσµεÝξεισ και ξÛνοι οργανισµοÝ

3.6.

ΜÛθοδοι για την πρÞληψη τησ µολυνσεωσ, καθωσ και τησ απωλειασ λοιµογÞνου δυνÀµεωσ του γονικου
αποθÛµατοσ

3.7.

∆ιαδικασÝεσ για τη διαχεÝριση αποβλητων

IV. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
4.1.

ΜÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ παρουσÝασ και ταυτÞτητασ του οργανισµου

4.2.

ΜÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ ταυτÞτητασ και τησ καθαρÞτητασ του γονικου αποθÛµατοσ, απÞ το
οποÝο παρÀγονται οι παρτÝδεσ, καθωσ και τα σχετικÀ αποτελÛσµατα, συµπεριλαµβανοµÛνων των
πληροφοριων που αφορουν τη διακυµανση

4.3.

ΜÛθοδοι µε τισ οποÝεσ αποδεικνυεται η µικροβιολογικη καθαρÞτητα του τελικου προϊÞντοσ και Þτι οι
προσµεÝξεισ περιορÝζονται σε αποδεκτÞ επÝπεδο, καθωσ και τα σχετικÀ αποτελÛσµατα, συµπεριλαµβανοµÛνων των πληροφοριων που αφορουν τη διακυµανση

4.4.

ΜÛθοδοι µε τισ οποÝεσ αποδεικνυεται Þτι, στισ προσµεÝξεισ του δραστικου παρÀγοντα, δεν υπÀρχουν
παθογÞνοι οργανισµοÝ του ανθρωπου η Àλλων θηλαστικων, συµπεριλαµβανοµÛνων, στην περÝπτωση
πρωτοζωων και µυκητων, των επιδρÀσεων τησ θερµοκρασÝασ (στουσ 35 °C και σε Àλλεσ κατÀλληλεσ
θερµοκρασÝεσ)

4.5.

ΜÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ ζωντων και µη ζωντων υπολειµµÀτων (π.χ. τοξινων) εντÞσ η επÝ των
προϊÞντων, των τροφÝµων και των ζωοτροφων, στα οποÝα Ûχει χρησιµοποιηθεÝ ο δραστικÞσ παρÀγοντασ,
των βιολογικων υγρων και των ιστων του ανθρωπου και των ζωων, του εδÀφουσ, του νερου και του
αÛρα, κατÀ περÝπτωση

V. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
5.1.

ΙστορικÞ του οργανισµου και των χρησεων του, συµπεριλαµβανοµÛνων, στο βαθµÞ που εÝναι γνωστÀ,
του γενικου ιστορικου του στη φυση και, εÀν απαιτεÝται, τησ γεωγραφικησ του κατανοµησ

5.2.

ΣυγγÛνεια µε τουσ υπÀρχοντεσ παθογÞνουσ οργανισµουσ των σπονδυλωτων, των ασπÞνδυλων, των
φυτων η Àλλων οργανισµων

5.3.

∆ρÀση επÝ του οργανισµου-στÞχου. ΠαθογÛνεια η τρÞποσ ανταγωνισµου στον ξενιστη. ΠρÛπει να
περιλαµβÀνονται πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ το φÀσµα εξειδÝκευσησ των ξενιστων

5.4.

ΜεταδοτικÞτητα, µολυσµατικη δÞση και τρÞποσ δρÀσησ, καθωσ και πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ την
παρουσÝα, την απουσÝα η την παραγωγη τοξινων και, ανÀλογα µε την περÝπτωση, πληροφορÝεσ επÝ τησ
φυσεωσ, τησ ταυτÞτητασ, τησ χηµικησ δοµησ, τησ σταθερÞτητασ και τησ δραστικÞτητÀσ τουσ

5.5.

ΠιθανÛσ επιδρÀσεισ στουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ οι οποÝοι Ûχουν στενη συγγÛνεια µε τον οργανισµÞστÞχο, µεταξυ Àλλων λÞγω µολυσµατικÞτητασ, παθογÛνειασ και µεταδοτικÞτητασ

5.6.

ΜεταδοτικÞτητα σε Àλλουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ

5.7.

Ùλεσ οι Àλλεσ βιολογικÛσ επιδρÀσεισ επÝ των οργανισµων-µη στÞχων, Þταν χρησιµοποιεÝται σωστÀ

5.8.

ΜολυσµατικÞτητα και φυσικη σταθερÞτητα, Þταν χρησιµοποιεÝται σωστÀ
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Γενετικη σταθερÞτητα υπÞ τισ περιβαλλοντικÛσ συνθηκεσ τησ προτεινÞµενησ χρησεωσ

5.10. ΤυχÞν παθογÛνεια και µολυσµατικÞτητα για τον Àνθρωπο και ζωα υπÞ συνθηκεσ ανασοκαταστολησ
5.11. ΠαθογÛνεια και µολυσµατικÞτητα για γνωστÀ παρÀσιτα/φυσικουσ εχθρουσ του εÝδουσ στÞχου

VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
6.1.

Καταπολεµουµενοι επιβλαβεÝσ οργανισµοÝ καθωσ και υλικÀ, ουσÝεσ, οργανισµοÝ η προϊÞντα, τα οποÝα
πρÛπει να υποστουν επεξεργασÝα η να προφυλαχθουν

6.2.

ΠροτεινÞµενεσ χρησεισ, (π.χ. εντοµοκτÞνο, απολυµαντικÞ, βιοκτÞνο αντιρρυπαντικÞ επÝχρισµα,κ.λπ.)

6.3.

ΠληροφορÝεσ η παρατητησεισ σχετικÀ µε ανεπιθυµητεσ η µη επιδιωκÞµενεσ παρενÛργειεσ

6.4.

ΠληροφορÝεσ επÝ τησ αποδεδειγµÛνησ η τησ ενδεχÞµενησ ανÀπτυξησ ανθεκτικÞτητασ και δυνατÛσ
στρατηγικÛσ αντιµετωπÝσεωσ τησ

6.5.

∆ρÀση επÝ των οργανισµων-στÞχων

6.6.

ΚατηγορÝα χρηστων

VII. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
7.1.

ΟξεÝα τοξικÞτητα
Στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ δεν ενδεÝκνυται η χορηγηση εφÀπαξ δÞσεωσ, πρÛπει να διεξÀγονται
δοκιµÛσ προσδιορισµου του ευρουσ τοξικÞτητασ για την ανÝχνευση των ιδιαÝτερα τοξικων παραγÞντων
και τησ µολυσµατικÞτητασ:
1. απÞ του στÞµατοσ
2. διÀ του δÛρµατοσ
3. απÞ τησ αναπνευστικησ οδου
4. ερεθιστικÞτητα δÛρµατοσ και, Þπου εÝναι αναγκαÝο, οφθαλµων
5. ευαισθητοποÝηση δÛρµατοσ και, Þπου εÝναι αναγκαÝο, αναπνευστικη ευαισθητοποÝηση
6. για ιουσ και ιοειδη, µελÛτεσ κυτταροκαλλιÛργειασ, κατÀ τισ οποÝεσ χρησιµοποιεÝται καθαρÞσ µολυσµατικÞσ ιÞσ και πρωτογενεÝσ καλλιÛργειεσ κυττÀρων θηλαστικων, πτηνων και ψαριων

7.2.

ΥποχρÞνια τοξικÞτητα
ΜελÛτη 40 ηµερων, δυο εÝδη, Ûνα τρωκτικÞ, Ûνα µη τρωκτικÞ
1. απÞ του στÞµατοσ χορηγηση
2. χορηγηση διÀ Àλλων οδων (διÀ τησ αναπνευστικησ, απÞ του δÛρµατοσ), ανÀλογα µε την περÝπτωση
και
3. για ιουσ και ιοειδη, δοµικη µολυσµατικÞτητασ, η οποÝα διεξÀγεται µε βιοδοκιµÛσ η σε κατÀλληλεσ
κυτταροκαλλιÛργειεσ τουλÀχιστον 7 ηµÛρεσ µετÀ τη χορηγηση στα πειραµατÞζωα

7.3.

ΧρÞνια τοξικÞτητα
∆υο εÝδη, Ûνα τρωκτικÞ και Ûνα Àλλο θηλαστικÞ, χορηγηση απÞ του στÞµατοσ, εκτÞσ εÀν Àλλη οδÞσ εÝναι
περισσÞτερο ενδεδειγµÛνη

7.4.

ΜελÛτη καρκινογÛνεσησ
ΜπορεÝ να συνδυαστεÝ µε τισ µελÛτεσ που περιγρÀφονται στο σηµεÝο 6.3. Îνα τρωκτικÞ και Ûνα Àλλο
θηλαστικÞ

7.5.

ΜελÛτη µεταλλαξιογÛνεσησ
Ùπωσ προσδιορÝζεται στο παρÀρτηµα IIA τµηµα VI σηµεÝο 6.6
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ΤοξικÞτητα επÝ τησ αναπαραγωγησ
∆οκιµη τερατογÛνεσησ — κουνÛλι και Ûνα τρωκτικÞ εÝδοσ. ΜελÛτη γονιµÞτητασ — Ûνα εÝδοσ, τουλÀχιστον δυο γενεÛσ, αρσενικÀ και θηλυκÀ

7.7.

ΜελÛτεσ µεταβολισµου
Βασικη τοξικοκινητικη, απορρÞφηση (συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ διÀ του δÛρµατοσ), κατανοµη και
απÛκκριση σε θηλαστικÀ, καθωσ και προσδιορισµÞσ των µεταβολικων οδων

7.8.

ΜελÛτεσ νευροτοξικÞτητασ: απαιτουνται Þπου υπÀρχει Ûνδειξη αντιχολινεστερασικησ δρÀσεωσ η Àλλων
νευροτοξικων δρÀσεων. ΚατÀ περÝπτωση, διεξÀγονται δοκιµÛσ καθυστερηµÛνησ νευροτοξικÞτητασ σε
ενηλικεσ Þρνιθεσ

7.9.

ΜελÛτεσ ανοσοτοξικÞτητασ, π.χ. αλλεργιογÛνεσησ

7.10. ΜελÛτεσ τυχαÝασ εκθÛσεωσ: απαιτουνται Þταν η δραστικη ουσÝα αποτελεÝ συστατικÞ προϊÞντων, τα
οποÝα χρησιµοποιουνται κατÀ την παρασκευη, κατανÀλωση και αποθηκευση τροφÝµων η ζωοτροφων,
καθωσ και Þταν ο Àνθρωποσ, τα παραγωγικÀ η τα κατοικÝδια ζωα εÝναι δυνατÞν να εκτεθουν σε
περιοχÛσ η υλικÀ στα οποÝα Ûχει εφαρµοστεÝ η ουσÝα
7.11. ∆εδοµÛνα επÝ τησ εκθÛσεωσ του ανθρωπου:
1. ΙατρικÀ δεδοµÛνα µε τηρηση τησ ανωνυµÝασ (εÀν εÝναι διαθÛσιµα)
2. Μητρωα υγεÝασ, δεδοµÛνα ιατρικησ παρακολουθησεωσ του προσωπικου τησ µονÀδασ παρασκευησ
(εÀν εÝναι διαθÛσιµα)
3. ΕπιδηµιολογικÀ δεδοµÛνα (εÀν εÝναι διαθÛσιµα)
4. ∆εδοµÛνα για περιστατικÀ δηλητηριÀσεωσ
5. ∆ιÀγνωση τησ δηλητηριÀσεωσ (σηµεÝα, συµπτωµατα) καθωσ και πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τισ τυχÞν
αναλυτικÛσ δοκιµÛσ
6. ΠροτεινÞµενη αγωγη για την αντιµετωπιση τησ δηλητηρÝασησ και πρÞγνωση
7.12. ΠερÝληψη τοξικολογικων µελετων επÝ θηλαστικων — συµπερÀσµατα [συµπεριλαµβανοµÛνων: του επιπÛδου Þπου δεν παρατηρουνται δυσµενεÝσ επιδρÀσεισ (NOAEL), του επιπÛδου Þπου δεν παρατηρεÝται
καµÝα επÝδραση (NOEL) και, κατÀ περÝπτωση, τησ αποδεκτησ ηµερησιασ πρÞσληψησ (ADI)], συνολικη
αξιολÞγηση βÀσει Þλων των τοξικολογικων δεδοµÛνων καθωσ και των δεδοµÛνων επÝ τησ παθογÛνειασ
και µολυσµατικÞτητασ και Àλλων πληροφοριων σχετικÀ µε το δραστικÞ οργανισµÞ. Ùταν εÝναι δυνατÞν,
περÝληψη των προτεινÞµενων µÛτρων για την προστασÝα του χρηστη

VIII. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
8.1.

ΟξεÝα τοξικÞτητα στα ψÀρια

8.2.

ΟξεÝα τοξικÞτητα στη Daphnia magna

8.3.

ΕπιδρÀσεισ επÝ τησ αναπτυξεωσ των φυκων (δοκιµη αναστολησ)

8.4.

ΟξεÝα τοξικÞτητα σε Ûναν Àλλο οργανισµÞ, µη υδρÞβιο, µη στÞχο

8.5.

ΠαθογÛνεια και µολυσµατικÞτητα για µÛλισσεσ και γαιοσκωληκεσ

8.6.

ΟξεÝα τοξικÞτητα η/και παθογÛνεια και µολυσµατικÞτητα για Àλλουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ, οι οποÝοι
θεωρεÝται Þτι κινδυνευουν

8.7.

ΕπιδρÀσεισ (εÀν υπÀρχουν) επÝ τησ χλωρÝδασ και τησ πανÝδασ

8.8.

Σε περÝπτωση παραγωγησ τοξινων, υποβÀλλονται τα δεδοµÛνα που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα IIA
τµηµα VII σηµεÝα 7.1 Ûωσ 7.5
ΠορεÝα και συµπεριφορÀ στο περιβÀλλον

8.9.

∆ιασπορÀ, κινητικÞτητα, πολλαπλασιασµÞσ και εµµονη στον αÛρα, το Ûδαφοσ και το νερÞ

8.10. Σε περÝπτωση παραγωγησ τοξινων, υποβÀλλονται τα δεδοµÛνα που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα IIA
τµηµα VII σηµεÝα 7.6 Ûωσ 7.8
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IX. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΗ
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9.1.

ΜÛθοδοι και προφυλÀξεισ που πρÛπει να ληφθουν για την αποθηκευση, χειρισµÞ, µεταφορÀ και χρηση,
σε περÝπτωση πυρκαϊÀσ η κÀθε Àλλου ενδεχÞµενου συµβÀντοσ

9.2.

ΠεριστÀσεισ η περιβαλλοντικÛσ συνθηκεσ υπÞ τισ οποÝεσ δεν πρÛπει να χρησιµοποιεÝται ο δραστικÞσ
οργανισµÞσ

9.3.

∆υνατÞτητα και τρÞποσ µετατροπησ του δραστικου οργανισµου σε µη µολυσµατικÞ

9.4.

Επιπτωσεισ τησ µολυνσεωσ του αÛρα, του εδÀφουσ και του νερου, και ιδÝωσ του πÞσιµου νερου

9.5.

ΜÛτρα Ûκτακτησ ανÀγκησ για την αντιµετωπιση ατυχηµατοσ

9.6.

∆ιαδικασÝεσ για τη διαχεÝριση των αποβλητων του δραστικου οργανισµου, καθωσ και ποιÞτητα των
αποπλυµÀτων κατÀ την τελικη διÀθεση

9.7.

∆υνατÞτητα καταστροφησ τησ δραστικησ ουσÝασ η απορρυπανσησ µετÀ απÞ ελευθÛρωση τησ στον αÛρα,
το νερÞ, το Ûδαφοσ, η αλλου, κατÀ περÝπτωση

X. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠροτÀσεισ για κατÀταξη σε µÝα απÞ τισ τÛσσερεισ οµÀδεσ κινδυνου που επισηµαÝνονται στο Àρθρο 2
στοιχεÝο δ) τησ οδηγÝασ 90/679/ΕΟΚ µαζÝ µε αιτιολÞγηση για την πρÞταση. ΕπÝσησ, ενδεÝξεισ Þσον αφορÀ
την ανÀγκη να φÛρουν τα βιοκτÞντα προϊÞντα το σηµα βιολογικου κινδυνου που προσδιορÝζεται στο
παρÀρτηµα II τησ οδηγÝασ 90/679/ΕΟΚ

XI. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ II ΕΩΣ X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVB

ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ
ΜΥΚΗΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΟΙ

1. Οι φÀκελοι για τουσ δραστικουσ οργανισµουσ πρÛπει να καλυπτουν κατ’ ελÀχιστο Þριο Þλα τα σηµεÝα που
αναφÛρονται υπÞ τον τÝτλο «Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ». Η κÀλυψη των απαιτησεων πρÛπει να
τεκµηριωνεται. Οι απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ πρÛπει να ακολουθουν τισ τεχνικÛσ εξελÝξεισ.
2. ∆εν εÝναι ανÀγκη να παρÛχονται πληροφορÝεσ οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητεσ λÞγω τησ φυσεωσ του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ η των προτεινÞµενων χρησεων του. Το αυτÞ ισχυει και Þταν η παροχη των
πληροφοριων δεν εÝναι επιστηµονικωσ αναγκαÝα η τεχνικωσ εφικτη. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ, πρÛπει να
αναφÛρονται οι σχετικοÝ λÞγοι και να γÝνουν αποδεκτοÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ. ΣχετικÞ λÞγο µπορεÝ να
συνιστÀ και η υπαρξη οµαδικησ τυποποÝησησ στην οποÝα ο αιτων Ûχει δικαÝωµα πρÞσβασησ.
3. Οι πληροφορÝεσ συνÀγονται απÞ τα υπÀρχοντα στοιχεÝα, εφÞσον η αρµÞδια αρχη δÛχεται την αιτιολÞγηση.
ΕιδικÞτερα, χρησιµοποιουνται οι διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 88/379/ΕΟΚ Þπου εÝναι δυνατÞν, προκειµÛνου να
µειωθουν στο ελÀχιστο τα πειρÀµατα στα ζωα.

Απαιτησεισ για τουσ φακÛλουσ
I. Αιτων
II. ΤαυτÞτητα και συνθεση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
III. ΤεχνικÛσ ιδιÞτητεσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τυχÞν βιοκτÞνεσ ιδιÞτητεσ, επιπλÛον εκεÝνων του
δραστικου οργανισµου
IV. ΜÛθοδοι ταυτοτοποιησεωσ και αναλυσεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
V. ΠροτεινÞµενεσ χρησεισ του προϊÞντοσ και αποτελεσµατικÞτητα Þσον αφορÀ τισ χρησεισ αυτÛσ
VI. ΤοξικολογικÀ δεδοµÛνα (επιπλÛον εκεÝνων που αφορουν το δραστικÞ οργανισµÞ)
VII. ΟικοτοξικολογικÀ δεδοµÛνα (επιπλÛον εκεÝνων που αφορουν το δραστικÞ οργανισµÞ)
VIII. ΜÛτρα για την προστασÝα του ανθρωπου, των οργανισµων-µη στÞχων και του περιβÀλλοντοσ
IX. ΤαξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
X. ΠερÝληψη των τµηµÀτων II Ûωσ IX

Για την τεκµηρÝωση των απαντησεων στα παραπÀνω σηµεÝα απαιτουνται τα στοιχεÝα που ακολουθουν:

I. ΑΙΤΩΝ
1.1.

Ùνοµα και διευθυνση του αιτουντοσ, κ.λπ.

1.2.

ΠαρασκευαστÛσ βιοκτÞνων προϊÞντων και δραστικων ουσιων, καθωσ και τÞποσ των εργοστασÝων

II. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ
2.1.

Εµπορικη ονοµασÝα η προτεινÞµενη εµπορικη ονοµασÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και κωδικÞσ αριθµÞσ
του τµηµατοσ ανÀπτυξησ του παρασκευαστη, ανÀλογα µε την περÝπτωση

2.2.

Λεπτοµερη ποσοτικÀ και ποιοτικÀ στοιχεÝα επÝ τησ συνθÛσεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ (δραστικοÝ
οργανισµοÝ, αδρανη συστατικÀ, ξÛνοι οργανισµοÝ, κ.λπ.)
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2.3.

Φυσικη κατÀσταση και φυση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ (γαλακτωµατοποιησιµο σκευασµα, προϊÞν
συµπυκνωσεωσ, διαβρÛξιµη σκÞνη, κ.λπ.)

2.4.

ΣυγκÛντρωση του δραστικου οργανισµου στο υλικÞ Þπου χρησιµοποιηθηκε

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
3.1.

ΕµφÀνιση (χρωµα και οσµη)

3.2.

Αποθηκευση — σταθερÞτητα και επιτρεπτÞσ χρÞνοσ αποθηκευσεωσ. ΕπÝδραση τησ θερµοκρασÝασ, του
τρÞπου παρασκευησ και αποθηκευσεωσ, κ.λπ. επÝ τησ διατηρησεωσ τησ βιολογικησ δραστικÞτητασ

3.3.

ΜÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ σταθερÞτητασ κατÀ την αποθηκευση και του επιτρεπτου χρÞνου
αποθηκευσεωσ

3.4.

ΤεχνικÀ χαρακτηριστικÀ του σκευÀσµατοσ

3.4.1. ∆ιαβρεξιµÞτητα
3.4.2. Εµµονη αφρου
3.4.3. ΕναιωρησιµÞτητα και σταθερÞτητα εναιωρηµατοσ
3.4.4. ΥγρÀ και ξηρÀ δοκιµη κοσκÝνου
3.4.5. Κατανοµη µεγÛθουσ σωµατιδÝων, περιεχÞµενη σκÞνη/λεπτÀ σωµατÝδια, τριβη και ευθρυπτÞτητα
3.4.6. Σε περÝπτωση κοκκωδων σκευασµÀτων, δοκιµη κοσκÝνου και ενδεÝξεισ τησ κατανοµησ βÀρουσ των
κÞκκων, τουλÀχιστον του κλÀσµατοσ κÞκκων µεγαλυτερων του 1 mm
3.4.7. ΠεριεκτικÞτητα σε δραστικη ουσÝα εντÞσ η επÝ των σωµατιδÝων δολωµÀτων, των κοκκωδων σκευασµÀτων η των υλικων στα οποÝα Ûχει εφαρµοστεÝ η ουσÝα
3.4.8. Γαλακτωµατοποιητικη ικανÞτητα, επαγαλακτωµατοποιητικη ικανÞτητα, σταθερÞτητα γαλακτωµατοσ
3.4.9. ΕυχÛρεια ροησ, ευχÛρεια αποχυσεωσ και ικανÞτητα επιπÀσεωσ
3.5.

Φυσικη και χηµικη συµβατÞτητα µε Àλλα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµÛνων των βιοκτÞνων προϊÞντων,
µαζÝ µε τα οποÝα πρÞκειται να εγκριθεÝ η χρηση του

3.6.

∆ιαβροχη, προσκÞλληση και κατανοµη µετÀ την εφαρµογη

3.7.

ΤυχÞν αλλαγÛσ στισ βιολογικÛσ ιδιÞτητεσ του οργανισµου ωσ αποτÛλεσµα τησ µορφοποιησεωσ, και
ειδικÞτερα αλλαγÛσ στην παθογÛνεια η µολυσµατικÞτητα

IV. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ
4.1.

ΑναλυτικÛσ µÛθοδοι για τον προσδιορισµÞ τησ συνθÛσεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ

4.2.

ΜÛθοδοι προσδιορισµου καταλοÝπων (π.χ. βιοδοκιµη)

4.3.

ΜÛθοδοι µε τισ οποÝεσ αποδεικνυεται η µικροβιολογικη καθαρÞτητα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ

4.4.

ΜÛθοδοι µε τισ οποÝεσ αποδεικνυεται Þτι το βιοκτÞνο προϊÞν δεν περιÛχει παθογÞνουσ οργανισµουσ του
ανθρωπου και Àλλων θηλαστικων, η, εÀν εÝναι αναγκαÝο, παθογÞνουσ οργανισµουσ επιβλαβεÝσ για τουσ
οργανισµουσ-µη στÞχουσ και το περιβÀλλον

4.5.

ΤεχνικÛσ µε τισ οποÝεσ εξασφαλÝζεται οµοιÞµορφη παραγωγη του προϊÞντοσ και µÛθοδοι ελÛγχου τησ
τυποποιησεωσ του

V. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΙΣ
5.1.

Χρηση
Τυποσ προϊÞντοσ (π.χ. συντηρητικÞ ξυλου, εντοµοκτÞνο, κ.λπ.)

5.2.

ΠληροφορÝεσ για την προτεινÞµενη χρηση, π.χ. τυποι καταπολεµουµενων επιβλαβων οργανισµων, υλικÀ
στα οποÝα πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ, κ.λπ.
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5.3.

∆οσολογÝα εφαρµογησ

5.4.

Ùπου εÝναι αναγκαÝο, µε γνωµονα τα αποτελÛσµατα των δοκιµων, τισ τυχÞν ειδικÛσ η περιβαλλοντικÛσ
συνθηκεσ, υπÞ τισ οποÝεσ µπορεÝ η δεν µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται

5.5.

ΜÛθοδοσ εφαρµογησ

5.6.

ΑριθµÞσ και χρÞνοσ εφαρµογων

5.7.

ΠροτεινÞµενεσ οδηγÝεσ χρησεωσ
∆εδοµÛνα για την αποτελεσµατικÞτητα

5.8.

ΠροκαταρκτικÛσ δοκιµÛσ προσδιορισµου ευρουσ

5.9.

ΠειρÀµατα υπαÝθρου

5.10. ΠληροφορÝεσ για την ενδεχÞµενη ανÀπτυξη αντοχησ
5.11. ΕπÝδραση στην ποιÞτητα των υλικων η των προϊÞντων στα οποÝα Ûχει εφαρµοστεÝ το βιοκτÞνο

VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
6.1.

ΕφÀπαξ απÞ του στÞµατοσ δÞση

6.2.

ΕφÀπαξ διαδερµικη δÞση

6.3.

Εισπνοη

6.4.

ΕρεθιστικÞτητα δÛρµατοσ και, Þπου Ûχει σηµασÝα, οφθαλµων

6.5.

ΕυαισθητοποÝηση δÛρµατοσ

6.6.

∆ιαθÛσιµα τοξικολογικÀ στοιχεÝα που αφορουν µη δραστικÛσ ουσÝεσ του σκευÀσµατοσ

6.7.

Îκθεση του χρηστη

6.7.1. ∆ιαδερµικη απορρÞφηση/εισπνοη, η οποÝα εξαρτÀται απÞ τη µορφοποÝηση και τη µÛθοδο εφαρµογησ
6.7.2. ΕνδεχÞµενη Ûκθεση του χρηστη στισ πραγµατικÛσ συνθηκεσ, συµπεριλαµβανοµÛνησ, στισ σχετικÛσ
περιπτωσεισ, τησ ποσοτικησ αναλυσεωσ τησ εκθÛσεωσ του χρηστη

VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
7.1.

Παρατηρησεισ ανεπιθυµητων η µη επιδιωκÞµενων παρενεργειων, π.χ. σε ωφÛλιµουσ και Àλλουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ, η εµµονησ στο περιβÀλλον

VIII. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8.1.

Συνιστωµενεσ µÛθοδοι και προφυλÀξεισ σχετικÀ µε το χειρισµÞ, αποθηκευση, µεταφορÀ και χρηση

8.2.

ΠερÝοδοι επανεισÞδου, απαραÝτητεσ περÝοδοι αναµονησ η Àλλεσ προφυλÀξεισ για την προστασÝα του
ανθρωπου και των ζωων

8.3.

ΜÛτρα Ûκτακτησ ανÀγκησ για την αντιµετωπιση ατυχηµÀτων

8.4.

∆ιαδικασÝεσ καταστροφησ η αποµÞλυνση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τησ συσκευασÝασ του
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IX. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
9.1.

ΑιτιολογικÛσ προτÀσεισ για την ταξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση
I. Þσον αφορÀ τα µη βιολογικÀ συστατικÀ του προϊÞντοσ, συµφωνα µε την οδηγÝα 88/379/ΕΟΚ:
— συµβολο η συµβολα επικινδυνÞτητασ (S)
— ενδεÝξεισ κινδυνου
— φρÀσεισ κινδυνου (R)
— φρÀσεισ οδηγιων προφυλÀξεωσ
II. Þσον αφορÀ τουσ δραστικουσ οργανισµουσ, ετικÛτα µε την κατÀλληλη οµÀδα κινδυνου Þπωσ
αναφÛρεται στο Àρθρο 2 στοιχεÝο δ) τησ οδηγÝασ 90/679/ΕΟΚ, µαζÝ µε το σηµα βιολογικου κινδυνου
που προσδιορÝζεται στην εν λÞγω οδηγÝα, κατÀ περÝπτωση

9.2.

ΣυσκευασÝα (τυποσ, υλικÀ, µÛγεθοσ, κ.λπ.), συµβατÞτητα του σκευÀσµατοσ µε τα προτεινÞµενα υλικÀ
συσκευασÝασ

9.3.

∆εÝγµατα τησ προτεινÞµενησ συσκευασÝασ

X. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ II ΕΩΣ IX
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Σ’ αυτουσ τουσ τυπουσ προϊÞντων δεν περιλαµβÀνονται τα προϊÞντα που καλυπτονται απÞ τισ οδηγÝεσ που
αναφÛρονται στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 τησ παρουσασ οδηγÝασ για τουσ σκοπουσ αυτων των οδηγιων και τισ
µετÛπειτα τροποποιησεισ τουσ.
ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 1: ΑπολυµαντικÀ και γενικÀ βιοκτÞνα προϊÞντα
Σ’ αυτουσ τουσ τυπουσ προϊÞντων δεν περιλαµβÀνονται τα προϊÞντα καθαρισµου που δεν προβλÛπεται να
Ûχουν βιοκτÞνο χαρακτηρα, περιλαµβανοµÛνων των απορρυπαντικων σε µορφη υγρου η σκÞνησ και των
παρÞµοιων προϊÞντων.
Τυποσ προϊÞντων 1:

ΒιοκτÞνα προϊÞντα για την ανθρωπινη υγιεινη

Τα προϊÞντα αυτησ τησ οµÀδασ εÝναι βιοκτÞνα προϊÞντα χρησιµοποιουµενα για την ανθρωπινη υγιεινη.
Τυποσ προϊÞντων 2:

ΑπολυµαντικÀ για ιδιωτικουσ και δηµÞσιουσ χωρουσ και Àλλα βιοκτÞνα προϊÞντα

ΠροϊÞντα για την απολυµανση του αÛρα, των επιφανειων, των υλικων του εξοπλισµου και τησ επÝπλωσησ που
δεν Ûρχονται σε Àµεση επαφη µε τα τρÞφιµα η τισ ζωοτροφÛσ σε ιδιωτικουσ, δηµÞσιουσ και βιοµηχανικουσ
χωρουσ, περιλαµβανοµÛνων των νοσοκοµεÝων, καθωσ και προϊÞντα χρησιµοποιουµενα ωσ φυκοκτÞνα αλγεοκτÞνα.
Οι τοµεÝσ χρησησ περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων, πισÝνεσ, ενυδρεÝα, νερÀ κολυµβησησ και Àλλα¯ συστηµατα
κλιµατισµου, τοÝχουσ και δÀπεδα νοσοκοµεÝων και Àλλων ιδρυµÀτων, χηµικÛσ τουαλÛτεσ, ακÀθαρτα υδατα,
απÞβλητα νοσοκοµεÝων, Ûδαφοσ και Àλλα υποστρωµατα (σε παιδικÛσ χαρÛσ).
Τυποσ προϊÞντων 3:

ΒιοκτÞνα προϊÞντα του κτηνιατρικου τοµÛα

Τα προϊÞντα αυτησ τησ οµÀδασ εÝναι βιοκτÞνα προϊÞντα χρησιµοποιουµενα για κτηνιατρικουσ σκοπουσ,
περιλαµβανοµÛνων των προϊÞντων που χρησιµοποιουνται σε χωρουσ Þπου στεγÀζονται, φυλÀσσονται η
µεταφÛρονται ζωα.
Τυποσ προϊÞντων 4:

ΑπολυµαντικÀ χωρων τροφÝµων και διατροφησ

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για την απολυµανση εξοπλισµου, δοχεÝων, σκευων κατανÀλωσησ, επιφανειων
η σωληνωσεων που Ûχουν σχÛση µε την παραγωγη, τη µεταφορÀ, την αποθηκευση η την κατανÀλωση
τροφÝµων, ζωοτροφων η ποτων (συµπεριλαµβανοµÛνου του πÞσιµου νερου) για ανθρωπουσ και ζωα.
Τυποσ προϊÞντων 5:

ΑπολυµαντικÀ πÞσιµου νερου

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για την απολυµανση πÞσιµου νερου (τÞσο για ανθρωπουσ Þσο και για
ζωα).
ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 2: ΣυντηρητικÀ
Τυποσ προϊÞντων 6:

ΣυντηρητικÀ συσκευασµÛνων ειδων

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση µεταποιηµÛνων προϊÞντων, πλην τροφÝµων και ζωοτροφων,
σε δοχεÝα µÛσω του ελÛγχου τησ µικροβιακησ αλλοιωσεωσ ωστε να εξασφαλÝζεται η διατηρηση τουσ µÛχρισ Þτου
πωληθουν.
Τυποσ προϊÞντων 7:

ΣυντηρητικÀ µεµβρανων

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση µεµβρανων η επιστρωσεων µÛσω του ελÛγχου τησ
µικροβιακησ αλλοιωσεωσ ωστε να προστατευονται οι αρχικÛσ ιδιÞτητεσ τησ επιφÀνειασ των υλικων η αντικειµÛνων, Þπωσ χρωµατα, πλαστικÀ, σφραγιστικÀ υλικÀ, κÞλλεσ τοÝχων, συνδετικÀ, χαρτιÀ, Ûργα τÛχνησ.
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ΣυντηρητικÀ ξυλου

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση ξυλου απÞ το στÀδιο του πριονιστηρÝου συµπεριλαµβανÞµενο, η προϊÞντων ξυλου µÛσω του ελÛγχου των οργανισµων που καταστρÛφουν η παραµορφωνουν το ξυλο.
Σ’ αυτÞν τον τυπο προϊÞντων περιλαµβÀνονται τα προϊÞντα τÞσο προληπτικησ Þσο και θεραπευτικησ
χρησησ.
Τυποσ προϊÞντων 9:

ΣυντηρητικÀ ινων, δÛρµατοσ, ελαστικου και πολυµερισµÛνων υλικων

ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση υλικων απÞ Ýνεσ η πολυµερισµÛνων υλικων, Þπωσ τα
προϊÞντα απÞ δÛρµα, καουτσουκ, χαρτÝ η υφασµα και το καουτσουκ, µÛσω του ελÛγχου τησ µικροβιολογικησ
αλλοιωσεωσ.
Τυποσ προϊÞντων 10: ΣυντηρητικÀ οικοδοµικων υλικων
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη διατηρηση και την αποκατÀσταση βλαβων οικοδοµικων η Àλλων
κατασκευαστικων υλικων, εκτÞσ του ξυλου, µÛσω του ελÛγχου τησ προσβολησ τουσ απÞ µικρÞβια και φυκη.
Τυποσ προϊÞντων 11: ΣυντηρητικÀ υγρων συστηµÀτων ψυξεωσ και επεξεργασÝασ
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση του νερου η των Àλλων υγρων που χρησιµοποιουνται στα
συστηµατα ψυξεωσ και επεξεργασÝασ µÛσω του ελÛγχου των επιβλαβων οργανισµων, Þπωσ εÝναι τα µικρÞβια τα
φυκη και τα µυδια.
Τα προϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη διατηρηση του πÞσιµου νερου δεν περιλαµβÀνονται σ’ αυτÞν τον
τυπο προϊÞντων.
Τυποσ προϊÞντων 12: ΓλοιοκτÞνα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για την πρÞληψη η τον Ûλεγχο τησ ανÀπτυξησ γλοιου σε υλικÀ που
χρησιµοποιουνται σε βιοµηχανικÛσ επεξεργασÝεσ, π.χ. σε πολτÞ ξυλου η χÀρτου, σε πορωδη στρωµατα Àµµου
στη βιοµηχανÝα Àντλησησ πετρελαÝου.
Τυποσ προϊÞντων 13: ΣυντηρητικÀ ρευστων µεταλλουργÝασ
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση των ρευστων µεταλλουργÝασ µÛσω του ελÛγχου τησ
µικροβιακησ αλλοÝωσησ.
ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 3: ΠροϊÞντα ελÛγχου βλαβερων οργανισµων
Τυποσ προϊÞντων 14: ΤρωκτικοκτÞνα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των ποντικων, των αρουραÝων η Àλλων τρωκτικων.
Τυποσ προϊÞντων 15: ΠτηνοκτÞνα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των πτηνων.
Τυποσ προϊÞντων 16: ΜαλακιοκτÞνα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των µαλακÝων.
Τυποσ προϊÞντων 17: ΙχθυοκτÞνα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των ιχθυων¯ σ’ αυτÞν τον τυπο προϊÞντων δεν περιλαµβÀνονται τα προϊÞντα για τη θεραπεÝα των ασθενειων των ιχθυων.
Τυποσ προϊÞντων 18: ΕντοµοκτÞνα, ακαρεοκτÞνα και προϊÞντα για τον Ûλεγχο Àλλων αρθροπÞδων
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των αρθροπÞδων (π.χ. εντÞµων, αραχνοειδων και καρκινοειδων).
Τυποσ προϊÞντων 19: ΑπωθητικÀ και προσελκυστικÀ
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο επιβλαβων οργανισµων, (ασπÞνδυλων Þπωσ οι ψυλλοι,
σπονδυλωτων Þπωσ τα πτηνÀ), µÛσω τησ απωθησησ η τησ προσÛλκυσησ τουσ, συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων
που χρησιµοποιουνται για ανθρωπινη η κτηνιατρικη υγιεινη απευθεÝασ η εµµÛσεωσ.
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ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α 4: Íλλα βιοκτÞνα
Τυποσ προϊÞντων 20: ΣυντηρητικÀ τροφÝµων η ζωοτροφων
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τη συντηρηση των τροφÝµων η των ζωοτροφων µÛσω του ελÛγχου των
επιβλαβων οργανισµων.
Τυποσ προϊÞντων 21: ΑντιρρυπαντικÀ προϊÞντα
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο τησ ανÀπτυξησ και τησ εγκατÀστασησ ρυπαντικων οργανισµων
(µικροβÝων και ανωτερων µορφων φυτικων η ζωικων ειδων) σε σκÀφη, εξοπλισµÞ υδατοκαλλιÛργειασ η σε
Àλλεσ κατασκευÛσ που χρησιµοποιουνται µÛσα στο νερÞ.
Τυποσ προϊÞντων 22: ΥγρÀ βαλσαµωµατοσ και ταρÝχευσησ
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για την απολυµανση και τη διατηρηση πτωµÀτων ανθρωπων η ζωων, η
τµηµÀτων τουσ.
Τυποσ προϊÞντων 23: Îλεγχοσ Àλλων σπονδυλωτων
ΠροϊÞντα που χρησιµοποιουνται για τον Ûλεγχο των επιβλαβων ζωων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟρισµοÝ
Εισαγωγη
ΕξÛταση των φακÛλων
— ΓενικÛσ αρχÛσ
— Επιπτωσεισ στον Àνθρωπο
— Επιπτωσεισ στα ζωα
— Επιπτωσεισ στο περιβÀλλον
— Μη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ
— ΑποτελεσµατικÞτητα
— ΑνακεφαλαÝωση
Ληψη αποφÀσεων
— ΓενικÛσ αρχÛσ
— Επιπτωσεισ στον Àνθρωπο
— Επιπτωσεισ στα ζωα
— Επιπτωσεισ στο περιβÀλλον
— Μη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ
— ΑποτελεσµατικÞτητα
— ΑνακεφαλαÝωση
Τελικη συνθεση των συµπερασµÀτων
ΟΡΙΣΜΟΙ
α) ΠροσδιορισµÞσ των κινδυνων
ΠροσδιορισµÞσ των δυσµενων επιπτωσεων τισ οποÝεσ το βιοκτÞνο προϊÞν εÝναι εγγενωσ ικανÞ να Ûχει.
β) ΕκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) — Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ)
ΕκτÝµηση τησ σχÛσησ που συνδÛει τη δÞση, η το επÝπεδο Ûκθεσησ, µιασ δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ
ουσÝασ βιοκτÞνου προϊÞντοσ µε την εµφÀνιση και τη σοβαρÞτητα µιασ επÝπτωσησ.
γ) ΕκτÝµηση Ûκθεσησ
ΠροσδιορισµÞσ των εκποµπων, τησ πορεÝασ και τησ ταχυτητασ κÝνησησ µιασ δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ ουσÝασ βιοκτÞνου προϊÞντοσ, καθωσ και τησ µετατροπησ η τησ αποικοδÞµησησ τησ, µε σκοπÞ τον
υπολογισµÞ των συγκεντρωσεων/δÞσεων στισ οποÝεσ πρÞκειται η ενδÛχεται να εκτεθουν οι Àνθρωποι, τα
ζωα η τα διÀφορα στοιχεÝα του περιβÀλλοντοσ.
δ) ΧαρακτηρισµÞσ κινδυνου
ΕκτÝµηση τησ εµφÀνισησ και τησ σοβαρÞτητασ των δυσµενων επιπτωσεων που εÝναι πιθανÞν να υποστουν ο
πληθυσµÞσ, τα ζωα η τα στοιχεÝα του περιβÀλλοντοσ λÞγω τησ πραγµατικησ η τησ προβλεπÞµενησ Ûκθεσησ
τουσ σε δραστικη ουσÝα η ανησυχητικη ουσÝα βιοκτÞνου προϊÞντοσ. Ο χαρακτηρισµÞσ αυτÞσ µπορεÝ να
περιλαµβÀνει και «υπολογισµÞ του κινδυνου», δηλαδη ποσοτικÞ προσδιορισµÞ τησ παραπÀνω πιθανÞτητασ.
ε) ΠεριβÀλλον
ΝερÞ, συµπεριλαµβανοµÛνων των ιζηµÀτων, αÛρασ, γη, Àγρια εÝδη πανÝδασ και χλωρÝδασ και οιαδηποτε
αλληλεξÀρτηση µεταξυ τουσ, καθωσ και οιαδηποτε σχÛση µεταξυ ζωντανων οργανισµων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Στο παρÞν παρÀρτηµα καθορÝζονται γενικÛσ αρχÛσ, ωστε να εξασφαλιστεÝ Þτι οι σχετικÛσ µε την Ûγκριση
των βιοκτÞνων προϊÞντων αξιολογησεισ και αποφÀσεισ των κρατων µελων, εφÞσον αυτÀ αποτελουν
χηµικÀ παρασκευÀσµατα, θα Ûχουν ωσ αποτÛλεσµα Ûνα εναρµονισµÛνο υψηλÞ επÝπεδο προστασÝασ του
ανθρωπου, των ζωων και του περιβÀλλοντοσ, συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
2. Για να εξασφαλιστεÝ το υψηλÞ και εναρµονισµÛνο επÝπεδο προστασÝασ τησ υγεÝασ του ανθρωπου και των
ζωων καθωσ και του περιβÀλλοντοσ, απαιτεÝται εντοπισµÞσ των τυχÞν κινδυνων τουσ οποÝουσ εγκυµονεÝ η
χρηση ενÞσ βιοκτÞνου προϊÞντοσ. Για το σκοπÞ αυτÞ διενεργεÝται εκτÝµηση κινδυνου ωστε να προσδιοριστεÝ αν οι εντοπιζÞµενοι κÝνδυνοι σε σχÛση µε την προτεινÞµενη κανονικη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
εÝναι αποδεκτοÝ η Þχι. Η εκτÝµηση αυτη διενεργεÝται µε την εκτÝµηση των κινδυνων που συνδÛονται µε τα
σχετικÀ µεµονωµÛνα στοιχεÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
3. ΑπαιτεÝται πÀντοτε εκτÝµηση κινδυνου για την η τισ δραστικÛσ ουσÝεσ που περιÛχει Ûνα βιοκτÞνο προϊÞν. Η
εκτÝµηση αυτη θα Ûχει ηδη διενεργηθεÝ πÀντοτε για τουσ σκοπουσ των παραρτηµÀτων I, IA η IB. Η
εκτÝµηση κινδυνου συνεπÀγεται προσδιορισµÞ των κινδυνων και, κατÀ περÝπτωση, εκτÝµηση δÞσησ
(συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ), εκτÝµηση Ûκθεσησ και χαρακτηρισµÞ κινδυνου. ΕÀν η
ποσοτικη εκτÝµηση κινδυνου δεν εÝναι δυνατη, λαµβÀνεται υπÞψη η ποιοτικη εκτÝµηση.
4. ΚατÀ τον Ýδιο τρÞπο, διενεργουνται πρÞσθετεσ εκτιµησεισ κινδυνου για οποιαδηποτε Àλλη ανησυχητικη
ουσÝα περιÛχεται στο βιοκτÞνο προϊÞν, εφÞσον αυτη υπεισÛρχεται στη χρηση του.
5. Για να διενεργηθεÝ εκτÝµηση κινδυνου απαιτουνται δεδοµÛνα. Τα δεδοµÛνα αυτÀ αναφÛρονται λεπτοµερωσ
στα παραρτηµατα II, III και IV, καθωσ δε αναγνωρÝζεται Þτι το φÀσµα των τυπων προϊÞντων που
καλυπτει η οδηγÝα εÝναι ευρυτατο, εÝναι προσαρµοσµÛνα στον τυπο του εκÀστοτε προϊÞντοσ και στουσ
συνυφασµÛνουσ µε αυτÞν κινδυνουσ. Τα απαιτουµενα δεδοµÛνα πρÛπει να περιορÝζονται στα ελÀχιστα
απαραÝτητα για τη διενÛργεια τησ κατÀλληλησ εκτÝµησησ κινδυνου. Τα κρÀτη µÛλη θα πρÛπει να
λαµβÀνουν δεÞντωσ υπÞψη τισ απαιτησεισ των Àρθρων 12 και 13 τησ παρουσασ οδηγÝασ, ωστε να
αποφευχθεÝ η πολλαπλη υποβολη των Ýδιων δεδοµÛνων. Το απαιτουµενο Þµωσ ελÀχιστο συνολο δεδοµÛνων για τη δραστικη ουσÝα βιοκτÞνου προϊÞντοσ, οποιουδηποτε τυπου, πρÛπει να αντιστοιχεÝ στο
αναφερÞµενο στο παρÀρτηµα VII A τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ: τα δεδοµÛνα αυτÀ θα Ûχουν ηδη υποβληθεÝ
και αξιολογηθεÝ ωσ µÛροσ τησ εκτÝµησησ κινδυνου που απαιτεÝται για την υπαγωγη τησ δραστικησ ουσÝασ
στο παρÀρτηµα I, IA η IB τησ παρουσασ οδηγÝασ. ΕνδÛχεται επÝσησ να απαιτουνται δεδοµÛνα για µια
ανησυχητικη ουσÝα που περιÛχεται σε βιοκτÞνο προϊÞν.
6. Τα αποτελÛσµατα των εκτιµησεων κινδυνου που αφορουν τη δραστικη ουσÝα και την τυχÞν ανησυχητικη
ουσÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ, συντÝθενται για να προκυψει µια συνολικη αξιολÞγηση του βιοκτÞνου
προϊÞντοσ καθεαυτου.
7. Στισ αξιολογησεισ και στην απÞφαση για την Ûγκριση των βιοκτÞνων προϊÞντων, τα κρÀτη µÛλη:
α) εξετÀζουν κÀθε Àλλο τεχνικÞ η επιστηµονικÞ στοιχεÝο, που εÝναι ευλογο να Ûχουν στη διÀθεση τουσ,
σχετικÀ µε τισ ιδιÞτητεσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ, των συστατικων του, τουσ µεταβολÝτεσ η των
καταλοÝπων¯
β) αξιολογουν, κατÀ περÝπτωση, τουσ λÞγουσ που προβÀλλουν οι αιτουντεσ για να µην υποβÀλουν
ορισµÛνα δεδοµÛνα.
8. Τα κρÀτη µÛλη τηρουν τισ απαιτησεισ τησ αµοιβαÝασ αναγνωρισησ που αναφÛρονται στο Àρθρο 4
παρÀγραφοι 1, 2 και 6 τησ παρουσασ οδηγÝασ.
9. ΕÝναι γνωστÞ Þτι πολλÀ βιοκτÞνα προϊÞντα παρουσιÀζουν δευτερευουσεσ απλωσ διαφορÛσ στη συσταση
τουσ, πρÀγµα που πρÛπει να λαµβÀνεται υπÞψη κατÀ την εξÛταση των φακÛλων. Îχει εν προκειµÛνω
σηµασÝα η Ûννοια των «οµαδικων τυποποιησεων».
10. ΕÝναι γνωστÞ Þτι ορισµÛνα βιοκτÞνα θεωρουνται Þτι παρουσιÀζουν µικρÞ µÞνο κÝνδυνο¯ τα βιοκτÞνα
αυτÀ, ενω συµµορφωνονται προσ τισ απαιτησεισ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, υπÞκεινται σε απλουστευµÛνη διαδικασÝα, Þπωσ περιγρÀφεται λεπτοµερωσ στο Àρθρο 3 τησ παρουσασ οδηγÝασ.
11. Η εφαρµογη αυτων των κοινων αρχων καταληγει σε απÞφαση του κρÀτουσ µÛλουσ για την Ûγκριση η την
απÞρριψη του βιοκτÞνου¯ η Ûγκριση αυτη ενδÛχεται να συναρτÀται µε περιορισµουσ χρησεωσ η Àλλουσ
Þρουσ. Σε ορισµÛνεσ περιπτωσεισ, το κρÀτοσ µÛλοσ εÝναι δυνατÞν να κρÝνει Þτι απαιτουνται περισσÞτερα
δεδοµÛνα για να εÝναι σε θÛση να αποφασÝσει σχετικÀ µε την Ûγκριση.
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12. ΚατÀ τη διαδικασÝα τησ αξιολÞγησησ και τησ απÞφασησ, τα κρÀτη µÛλη και οι αιτουντεσ συνεργÀζονται
για να επιλυονται ταχÛωσ τα τυχÞν προβληµατα που συνδÛονται µε τισ απαιτησεισ Þσον αφορÀ τα
δεδοµÛνα η προσδιορÝζονται Ûγκαιρα οι τυχÞν απαιτουµενεσ συµπληρωµατικÛσ µελÛτεσ η να τροποποιουνται οι τυχÞν προτεινÞµενοι Þροι χρησεωσ του βιοκτÞνου η να µεταβÀλλεται η φυση η η συσταση του,
ωστε να εξασφαλιστεÝ η απÞλυτη συµµÞρφωση προσ τισ απαιτησεισ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ η τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Η επιβÀρυνση των αιτουντων µε διοικητικÛσ διαδικασÝεσ, ιδÝωσ προκειµÛνου για
µικροµεσαÝεσ επιχειρησεισ (ΜΜΕ), επιδιωκεται να εÝναι Þσο το δυνατÞν µικρÞτερη, χωρÝσ αυτÞ να
επηρεÀζει αρνητικÀ το επÝπεδο τησ προστασÝασ που παρÛχεται στον Àνθρωπο, στα ζωα και στο
περιβÀλλον.
13. Η κρÝση των κρατων µελων κατÀ τη διαδικασÝα τησ αξιολÞγησησ και τησ απÞφασησ πρÛπει να στηρÝζεται
σε επιστηµονικÛσ αρχÛσ, κατÀ προτÝµηση διεθνωσ αναγνωρισµÛνεσ, και να διαµορφωνεται µε τη βοηθεια
εµπειρογνωµÞνων.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΓενικÛσ αρχÛσ
14. Το κρÀτοσ µÛλοσ που παραλαµβÀνει την αÝτηση Ûγκρισησ βιοκτÞνου, ελÛγχει την πληρÞτητα των
δεδοµÛνων που υποβÀλλονται για την υποστηριξη τησ και εκτιµÀ τη συνολικη επιστηµονικη αξÝα τουσ.
ΕφÞσον τα δεδοµÛνα αυτÀ γÝνουν δεκτÀ, το κρÀτοσ µÛλοσ τα χρησιµοποιεÝ για να διενεργησει την
κατÀλληλη εκτÝµηση κινδυνου ανÀλογα µε την προτεινÞµενη χρηση του βιοκτÞνου.
15. ∆ιενεργεÝται πÀντοτε εκτÝµηση κινδυνου για τη δραστικη ουσÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ. ΕÀν αυτÞ
περιÛχει επιπλÛον ανησυχητικÛσ ουσÝεσ, διενεργεÝται εκτÝµηση κινδυνου για καθεµÝα απÞ αυτÛσ. Η εκτÝµηση
κινδυνου καλυπτει την προτεινÞµενη κανονικη χρηση του βιοκτÞνου καθωσ και το ρεαλιστικÀ χειρÞτερο
σενÀριο, συµπεριλαµβανοµÛνων των τυχÞν σχετικων ζητηµÀτων παραγωγησ και διÀθεσησ, εÝτε του Ýδιου
του βιοκτÞνου εÝτε οιουδηποτε υλικου µε το οποÝο Ûχει Ûρθει σ’ επαφη το βιοκτÞνο.
16. Για κÀθε δραστικη ουσÝα και κÀθε ανησυχητικη ουσÝα του βιοκτÞνου, η εκτÝµηση κινδυνου συνεπÀγεται
προσδιορισµÞ των κινδυνων και, εφÞσον εÝναι δυνατÞν, καθορισµÞ κατÀλληλων επιπÛδων στα οποÝα δεν
παρατηρουνται δυσµενεÝσ επιπτωσεισ (NOAEL — no-observed-adverse-effect-levels). ΠεριλαµβÀνει επÝσησ,
κατÀ περÝπτωση, εκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ), καθωσ και εκτÝµηση
Ûκθεσησ και χαρακτηρισµÞ κινδυνου.
17. Τα συµπερÀσµατα που συνÀγονται απÞ τη συγκριση τησ Ûκθεσησ προσ τισ συγκεντρωσεισ στισ οποÝεσ δεν
παρατηρουνται επιπτωσεισ για καθεµÝα απÞ τισ δραστικÛσ ουσÝεσ και τισ τυχÞν ανησυχητικÛσ ουσÝεσ,
συντÝθενται ωστε να προκυψει µια συνολικη εκτÝµηση κινδυνου για το Ýδιο το βιοκτÞνο. Ùταν δεν
υπÀρχουν ποσοτικÀ αποτελÛσµατα, η συνθεση αφορÀ τα αποτελÛσµατα των ποιοτικων εκτιµησεων.
18. Με την εκτÝµηση κινδυνου προσδιορÝζονται:
α) ο κÝνδυνοσ για τον Àνθρωπο και τα ζωα¯
β) ο κÝνδυνοσ για το περιβÀλλον¯
γ) τα απαραÝτητα µÛτρα για την προστασÝα του ανθρωπου, των ζωων και του περιβÀλλοντοσ στο συνολÞ
του, τÞσο κατÀ την προτεινÞµενη κανονικη χρηση του βιοκτÞνου Þσο και στη ρεαλιστικÀ χειρÞτερη
υποθετικη περÝπτωση.
19. Σε ορισµÛνεσ περιπτωσεισ ενδÛχεται να συναχθεÝ το συµπÛρασµα Þτι απαιτουνται περισσÞτερα δεδοµÛνα
για να οριστικοποιηθεÝ εκτÝµηση κινδυνου. Τα συµπληρωµατικÀ αυτÀ δεδοµÛνα που θα ζητηθουν πρÛπει
να εÝναι τα ελÀχιστα απαιραÝτητα για την ολοκληρωση τησ εκτÝµησησ κινδυνου.
Επιπτωσεισ στον Àνθρωπο
20. Στην εκτÝµηση κινδυνου εξετÀζονται οι παρακÀτω πιθανÛσ επιπτωσεισ τησ χρησησ του βιοκτÞνου και οι
οµÀδεσ πληθυσµου που µπορεÝ να εκτεθουν σ’ αυτÞ.
21. Οι εν λÞγω επιπτωσεισ απορρÛουν απÞ τισ ιδιÞτητεσ τησ δραστικησ ουσÝασ και των τυχÞν ανησυχητικων
ουσιων που περιÛχονται στο προϊÞν, εÝναι δε οι εξησ:
— οξεÝα και χρÞνια τοξικÞτητα,
— ερεθισµÞσ,
— διαβρωτικη ικανÞτητα,
— ευαισθητοποÝηση,
— τοξικÞτητα επανειληµµÛνησ δÞσησ,
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— µεταλλαξιογÛνεση,
— καρκινογÛνεση,
— τοξικÞτητα για την αναπαραγωγη,
— νευροτοξικÞτητα,
— τυχÞν Àλλεσ ειδικÛσ ιδιÞτητεσ τησ δραστικησ ουσÝασ η τησ ανησυχητικησ ουσÝασ,
— Àλλεσ επιπτωσεισ οφειλÞµενεσ στισ φυσικοχηµικÛσ ιδιÞτητεσ.
22. Οι προαναφερÞµενοι πληθυσµοÝ εÝναι οι εξησ:
— επαγγελµατÝεσ χρηστεσ,
— µη επαγγελµατÝεσ χρηστεσ,
— Àτοµα που εκτÝθενται Ûµµεσα µÛσω του περιβÀλλοντοσ.
23. Ο προσδιορισµÞσ των κινδυνων καλυπτει τισ ιδιÞτητεσ και τισ πιθανÛσ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ τησ δραστικησ
ουσÝασ και των τυχÞν ανησυχητικων ουσιων που περιÛχει το βιοκτÞνο. Αν η εξÛταση αυτη Ûχει ωσ
αποτÛλεσµα την ταξινÞµηση του βιοκτÞνου συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του Àρθρου 20 τησ παρουσασ
οδηγÝασ, απαιτουνται εκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ), εκτÝµηση Ûκθεσησ
και χαρακτηρισµÞσ κινδυνου.
24. Στισ περιπτωσεισ Þπου Ûχει διεξαχθεÝ η κατÀλληλη δοκιµη για τον προσδιορισµÞ των κινδυνων που
εγκυµονεÝ µια ιδιαÝτερη πιθανη επÝπτωση µιασ δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ ουσÝασ βιοκτÞνου αλλÀ
τα αποτελÛσµατα τησ δοκιµησ αυτησ δεν επιτρÛπουν την ταξινÞµηση του βιοκτÞνου, ο χαρακτηρισµÞσ
κινδυνου σε σχÛση µε τη συγκεκριµÛνη επÝπτωση δεν εÝναι αναγκαÝοσ, εκτÞσ εÀν συντρÛχουν Àλλοι βÀσιµοι
λÞγοι ανησυχÝασ, π.χ. δυσµενεÝσ περιβαλλοντικÛσ επιπτωσεισ η µη αποδεκτÀ κατÀλοιπα.
25. Ùταν διενεργεÝ εκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ) για µια δραστικη ουσÝα
η ανησυχητικη ουσÝα βιοκτÞνου, το κρÀτοσ µÛλοσ εφαρµÞζει τα σηµεÝα 26 Ûωσ 29 παρακÀτω.
26. Για την τοξικÞτητα επανειληµµÛνησ δÞσησ και την τοξικÞτητα για την αναπαραγωγη, εκτιµÀται η σχÛση
δÞσησ/απÞκρισησ για κÀθε δραστικη ουσÝα η ανησυχητικη ουσÝα και, εφÞσον εÝναι δυνατÞν, προσδιορÝζεται το επÝπεδο στο οποÝο δεν παρατηρουνται δυσµενεÝσ επιπτωσεισ (NOAEL). Αν δεν εÝναι δυνατÞν να
προσδιοριστεÝ NOAEL, προσδιορÝζεται το επÝπεδο στο οποÝο παρατηρουνται οι µικρÞτερεσ δυσµενεÝσ
επιπτωσεισ (LOAEL).
27. Για την οξεÝα τοξικÞτητα, τη διαβρωτικη ικανÞτητα και τον ερεθισµÞ, δεν εÝναι συνηθωσ δυνατÞν να
συναχθεÝ NOAEL η LOAEL µε τη διεξαγωγη δοκιµων συµφωνα µε τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Για την οξεÝα τοξικÞτητα προσδιορÝζεται εÝτε η τιµη LD50 (ενδιÀµεσοσ τιµη θανατηφÞρου δÞσησ) η LC50
(ενδιÀµενοσ τιµη θανατηφÞρου συγκÛντρωσησ) εÝτε, αν Ûχει χρησιµοποιηθεÝ η µÛθοδοσ σταθερησ δÞσησ, η
διακριτικη δÞση. Για τισ υπÞλοιπεσ δυο επιπτωσεισ, αρκεÝ να προσδιορÝζεται εÀν η δραστικη η ανησυχητικη ουσÝα εÝναι εγγενωσ ικανη να Ûχει την αντÝστοιχη επÝπτωση κατÀ τη χρηση του προϊÞντοσ.
28. Για τη µεταλλαξιογÛνεση και την καρκινογÛνεση, αρκεÝ να προσδιορÝζεται εÀν η δραστικη η ανησυχητικη
ουσÝα εÝναι εγγενωσ ικανη να Ûχει την αντÝστοιχη επÝπτωση κατÀ τη χρηση του βιοκτÞνου. Ùταν ωστÞσο
µπορεÝ να καταδειχθεÝ Þτι µια δραστικη ουσÝα η ανησυχητικη ουσÝα που Ûχει ταξινοµηθεÝ ωσ καρκινογÞνοσ
δεν εÝναι γονοτοξικη, εÝναι σκÞπιµο να προσδιορÝζεται Ûνα N(L)OAEL, Þπωσ περιγρÀφεται στο
σηµεÝο 26.
29. Ùσον αφορÀ τη δερµατικη ευασθητοποÝηση και την ευαισθητοποÝηση του αναπνευστικου συστηµατοσ,
δεδοµÛνου Þτι δεν Ûχει επιτευχθεÝ συναÝνεση ωσ προσ τη δυνατÞτητα προσδιορισµου τησ δÞσησ/
συγκÛντρωσησ κÀτω τησ οποÝασ εÝναι απÝθανο να υποστεÝ δεσµενεÝσ επιπτωσεισ Ûνα ηδη ευαισθητοποιηµÛνο σε δεδοµÛνη ουσÝα Àτοµο, αρκεÝ να εκτιµÀται κατÀ πÞσον η δραστικη η ανησυχητικη ουσÝα εÝναι
εγγενωσ ικανη να Ûχει την αντÝστοιχη επÝπτωση κατÀ τη χρηση του βιοκτÞνου.
30. ΕÀν υπÀρχουν δεδοµÛνα σχετικÀ µε την τοξικÞτητα, προερχÞµενα απÞ παρατηρησεισ τησ Ûκθεσησ του
ανθρωπου, π.χ. στοιχεÝα απÞ τουσ κατασκευαστÛσ, απÞ κÛντρα δηλητηριÀσεων η απÞ επιδηµιολογικÛσ
µελÛτεσ, τα δεδοµÛνα αυτÀ λαµβÀνονται ιδιαÝτερα υπÞψη κατÀ την εκτÝµηση κινδυνου.
31. ∆ιενεργεÝται χωριστη εκτÝµηση Ûκθεσησ για κÀθε οµÀδα του πληθυσµου (επαγγελµατÝεσ/µη επαγγελµατÝεσ
χρηστεσ και Àτοµα που εκτÝθενται Ûµµεσα µÛσω του περιβÀλλοντοσ), τησ οποÝασ η εκθεση στο εκÀστοτε
βιοκτÞνο εÝναι πραγµατικη η λογικÀ αναµενÞµενη. Η εκτÝµηση αυτη αποσκοπεÝ στον ποσοτικÞ η ποιοτικÞ
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υπολογισµÞ τησ δÞσησ/συγκÛντρωσησ κÀθε δραστικησ η ανησυχητικησ ουσÝασ στην οποÝα πρÞκειται η
ενδÛχεται να εκτεθεÝ µια οµÀδα του πληθυσµου κατÀ τη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
32. Η εκτÝµηση Ûκθεσησ βασÝζεται στα στοιχεÝα του τεχνικου φακÛλου που παρÛχονται συµφωνα µε το
Àρθρο 8 τησ παρουσασ οδηγÝασ, καθωσ και σε κÀθε Àλλο διαθÛσιµο και ουσιαστικÞ στοιχεÝο. Συνεκτιµωνται ιδιαÝτερα τα ακÞλουθα, κατÀ περÝπτωση:
— δεδοµÛνα για την Ûκθεση απÞ ακριβεÝσ µετρησεισ,
— η µορφη µε την οποÝα κυκλοφορεÝ το προϊÞν στην αγορÀ,
— ο τυποσ του βιοκτÞνου,
— η µÛθοδοσ και η δοσολογÝα εφαρµογησ,
— οι φυσικοχηµικÛσ ιδιÞτητεσ του προϊÞντοσ,
— οι πιθανÛσ οδοÝ Ûκθεσησ και το δυναµικÞ απορρÞφησησ,
— η συχνÞτητα και η διÀρκεια τησ Ûκθεσησ,
— ο τυποσ και το µÛγεθοσ των εκτιθÛµενων οµÀδων του πληθυσµου, εφÞσον υπÀρχουν οι σχετικÛσ
πληροφορÝεσ.
33. Στισ περιπτωσεισ Þπου υπÀρχουν αντιπροσωπευτικÀ δεδοµÛνα για την Ûκθεση, προερχÞµενα απÞ ακριβεÝσ
µετρησεισ, τα δεδοµÛνα αυτÀ λαµβÀνονται ιδιαÝτερα υπÞψη κατÀ την εκτÝµηση Ûκθεσησ. Ùταν για τον
προσδιορισµÞ των επιπÛδων Ûκθεσησ χρησιµοποιουνται υπολογιστικÛσ µÛθοδοι, εφαρµÞζονται κατÀλληλα
µοντÛλα, τα οποÝα πρÛπει:
— να επιτυγχÀνουν την καλυτερη δυνατη εκτÝµηση Þλων των σχετικων διεργασιων µε βÀση ρεαλιστικÛσ
παραµÛτρουσ και υποθÛσεισ εργασÝασ,
— να Ûχουν αναλυθεÝ µε βÀση τα πιθανÀ στοιχεÝα αβεβαιÞτητασ,
— να Ûχουν υποβληθεÝ σε αξιÞπιστο Ûλεγχο τησ εγκυρÞτητÀσ τουσ µε τη διεξαγωγη µετρησεων σε
συνθηκεσ προσαρµοσµÛνεσ στη χρηση του µοντÛλου,
— να εÝναι προσαρµοσµÛνα στισ συνθηκεσ του τÞπου χρησεωσ.
ΕξετÀζονται επÝσησ τα κατÀλληλα δεδοµÛνα απÞ την παρακολουθηση ουσιων που χαρακτηρÝζονται απÞ
ανÀλογη χρηση και τυπο Ûκθεσησ η ανÀλογεσ ιδιÞτητεσ.
34. Ùταν για οποιαδηποτε απÞ τισ επιπτωσεισ που απαριθµουνται στο σηµεÝο 21 Ûχει προσδιοριστεÝ επÝπεδο
NOAEL η LOAEL, ο χαρακτηρισµÞσ κινδυνου συνεπÀγεται συγκριση του NOAEL η LOAEL προσ την
κατ’ εκτÝµηση δÞση/συγκÛντρωση στην οποÝα θα εκτεθεÝ ο πληθυσµÞσ. ΕÀν δεν εÝναι δυνατÞν να
καθοριστεÝ NOAEL η LOAEL γÝνεται ποιοτικη συγκριση.
Επιπτωσεισ στα ζωα
35. Το κρÀτοσ µÛλοσ εφαρµÞζει κατ’ αναλογÝα τισ Ýδιεσ αρχÛσ µε τισ αναφερÞµενεσ στο τµηµα που πραγµατευεται τισ επιπτωσεισ στον Àνθρωπο για να εκτιµησει τουσ κινδυνουσ που διατρÛχουν τα ζωα λÞγω του
βιοκτÞνου.
Επιπτωσεισ στο περιβÀλλον
36. Στην εκτÝµηση κινδυνου εξετÀζονται οι τυχÞν δυσµενεÝσ επιπτωσεισ σε οποιοδηποτε απÞ τα τρÝα στοιχεÝα
του περιβÀλλοντοσ — αÛρασ, Ûδαφοσ και υδατα (συµπεριλαµβανοµÛνων των ιζηµÀτων) — καθωσ και
στουσ ζωντεσ οργανισµουσ, οι οποÝεσ οφεÝλονται στην χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
37. Ο προσδιορισµÞσ των κινδυνων καλυπτει τισ ιδιÞτητεσ και τισ πιθανÛσ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ τησ δραστικησ
ουσÝασ και των τυχÞν ανησυχητικων ουσιων που περιÛχει το βιοκτÞνο προϊÞν. Αν η διαδικασÝα αυτη Ûχει
ωσ αποτÛλεσµα την ταξινÞµηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, απαιτουνται εκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ), εκτÝµηση Ûκθεσησ
και χαρακτηρισµÞσ κινδυνου.
38. Στισ περιπτωσεισ Þπου Ûχει διεξαχθεÝ η κατÀλληλη δοκιµη για τον προσδιορισµÞ των κινδυνων που
εγκυµονεÝ µια ιδιαÝτερη πιθανη επÝπτωση µιασ δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ ουσÝασ βιοκτÞνου
προϊÞντοσ αλλÀ τα αποτελÛσµατα τησ δοκιµησ αυτησ δεν επιτρÛπουν την ταξινÞµηση του βιοκτÞνου
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προϊÞντοσ, ο χαρακτηρισµÞσ κινδυνου σε σχÛση µε τη συγκεκριµÛνη επÝπτωση δεν εÝναι αναγκαÝοσ, εκτÞσ
εÀν συντρÛχουν Àλλοι βÀσιµοι λÞγοι ανησυχÝασ. Ο λÞγοι αυτοÝ ενδÛχεται να προκυπτουν απÞ τισ ιδιÞτητεσ
και τη δρÀση οποιασδηποτε δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ ουσÝασ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και, πιο
συγκεκριµÛνα, απÞ:
— τυχÞν ενδεÝξεισ για δυναµικÞ βιοσυσσωρευσησ,
— τα χαρακτηριστικÀ αντοχησ στη διÀσπαση,
— το σηµα τησ καµπυλησ τοξικÞτητασ/χρÞνου στισ δοµικÛσ οικοτοξικÞτητασ, (π.χ. ταξινÞµηση ωσ µεταλλαξιογÞνο),
— δεδοµÛνα για ουσÝεσ ανÀλογησ συνταξησ,
— ενδοκρινολογικÛσ συνÛπειεσ.
39. ∆ιενεργεÝται εκτÝµηση δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ (επιπτωσεισ) µε σκοπÞ την πρÞγνωση
τησ συγκÛντρωσησ, κÀτω τησ οποÝασ δεν αναµÛνονται δυσµενεÝσ επιπτωσεισ στο εξεταζÞµενο στοιχεÝο του
περιβÀλλοντοσ. Η εκτÝµηση αυτη αφορÀ τη δραστικη ουσÝα και κÀθε ανησυχητικη ουσÝα που περιÛχει το
βιοκτÞνο προϊÞν. Η παραπÀνω συγκÛντρωση εÝναι γνωστη ωσ προβλεπÞµενη συγκÛντρωση στην οποÝα δεν
παρατηρουνται επιπτωσεισ (PNEC). Σε ορισµÛνεσ εντουτοισ περιπτωσεισ ο προσδιορισµÞσ PNEC ενδÛχεται
να εÝναι ανÛφικτοσ, οπÞτε απαιτεÝται ποιοτικη εκτÝµηση τησ δÞσησ (συγκÛντρωση) Ûναντι τησ απÞκρισησ
(επιπτωσεισ).
40. Η PNEC προσδιορÝζεται µε βÀση τα δεδοµÛνα για τισ επιπτωσεισ στουσ οργανισµουσ και τισ µελÛτεσ
οικοτοξικÞτητασ που υποβÀλλονται συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του Àρθρου 8 τησ παρουσασ οδηγÝασ.
ΥπολογÝζεται µε την εφαρµογη συντελεστη εκτÝµησησ στισ τιµÛσ που Ûχουν προκυψει απÞ δοκιµÛσ σε
οργανισµουσ, π.χ. LD50 (διÀµεσοσ τιµη θανατηφÞρου δÞσησ), LC50 (διÀµεσοσ τιµη θανατηφÞρου συγκÛντρωσησ), EC50 (διÀµεσοσ τιµη αποτελεσµατικησ συγκÛντρωσησ), IC50 (συγκÛντρωση που αναστÛλλει
κατÀ 50 % µια δεδοµÛνη παρÀµετρο, π.χ. την αυξηση), NOEL(C) (επÝπεδο συγκÛντρωσησ), στην οποÝα δεν
παρατηρουνται επιπτωσεισ) η LOEL(C) (επÝπεδο συγκÛντρωσησ) στην οποÝα παρατηρουνται οι µικρÞτερεσ
επιπτωσεισ).
41. Συντελεστησ εκτÝµησησ εÝναι µια ποσοτικη Ûκφραση του βαθµου αβεβαιÞτητασ κατÀ την παρÛκταση στο
πραγµατικÞ περιβÀλλον των δεδοµÛνων απÞ δοκιµÛσ σε περιορισµÛνο αριθµÞ ειδων. Σε γενικÛσ γραµµÛσ,
εποµÛνωσ, Þσο πληρÛστερα εÝναι τα δεδοµÛνα και Þσο µεγαλυτερη εÝναι η διÀρκεια των δοκιµων, τÞσο
περιορÝζεται ο βαθµÞσ αβεβαιÞτητασ και µειωνεται ο συντελεστησ εκτÝµησησ.
Οι λεπτοµÛρεισ προσδιορισµου των συντελεστων εκτÝµησησ αναπτυσσονται εκτενÛστερα στα σηµειωµατα
τεχνικησ καθοδηγησησ, τα οποÝα για το σκοπÞ αυτÞ θα βασÝζονται ιδιαÝτερα στα στοιχεÝα που ορÝζονται
στην οδηγÝα 93/67/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ, τησ 20ησ ΙουλÝου 1993, για τον καθορισµÞ των αρχων εκτÝµησησ
των κινδυνων που διατρÛχει ο Àνθρωποσ και το περιβÀλλον απÞ τισ ουσÝεσ που γνωστοποιουνται συµφωνα
µε την οδηγÝα 67/548/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου (1).
42. Για κÀθε στοιχεÝο του περιβÀλλοντοσ διενεργεÝται εκτÝµηση Ûκθεσησ ωστε να προβλεφθεÝ η πιθανη
συγκÛντρωση σ’ αυτÞ κÀθε δραστικησ ουσÝασ η ανησυχητικησ ουσÝασ που περιÛχει το βιοκτÞνο προϊÞν. Η
συγκÛντρωση αυτη εÝναι γνωστη ωσ προβλεπÞµενη συγκÛντρωση στο περιβÀλλον (PEC). Σε ορισµÛνεσ
περιπτωσεισ Þµωσ ο καθορισµÞσ PEC ενδÛχεται να εÝναι ανÛφικτοσ, οπÞτε απαιτεÝται ποιοτικÞσ υπολογισµÞσ τησ Ûκθεσησ.
43. Ο προσδιορισµÞσ τησ PEC η, Þταν δεν υπÀρχει Àλλη δυνατÞτητα, ο ποιοτικÞσ υπολογισµÞσ τησ Ûκθεσησ,
εÝναι αναγκαÝοσ µÞνον προκειµÛνου για τα στοιχεÝα του περιβÀλλοντοσ στα οποÝα εÝναι γνωστÞ η λογικÀ
αναµενÞµενο να υπÀρχουν εκποµπÛσ, απορρÝψεισ, τελικη διÀθεση η κατανοµη των ουσιων, συµπεριλαµβανοµÛνησ κÀθε σχετικησ παραµÛτρου απÞ υλικÞ που Ûχει υποστεÝ κατεργασÝα µε βιοκτÞνα προϊÞντα.
44. Στον προσδιορισµÞ τησ PEC η στον ποιοτικÞ υπολογισµÞ τησ Ûκθεσησ, λαµβÀνονται υπÞψη ειδικÞτερα και
κατÀ περÝπτωση:
— δεδοµÛνα για την Ûκθεση απÞ ακριβεÝσ µετρησεισ,
— η µορφη στην οποÝα κυκλοφορεÝ το προϊÞν στην αγορÀ,
— ο τυποσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ,
— η µÛθοδοσ και η δοσολογÝα εφαρµογησ,
— οι φυσικοχηµικÛσ ιδιÞτητεσ του προϊÞντοσ,
(1) ΕΕ L 227 τησ 8.9.1993, σ. 9.
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— τα προϊÞντα διÀσπασησ/µετατροπησ,
— οι πιθανÛσ πορεÝεσ προσ τα στοιχεÝα του περιβÀλλοντοσ και το δυναµικÞ προσρÞφησησ/εκρÞφησησ και
αποδÞµησησ,
— η συχνÞτητα και η διÀρκεια τησ Ûκθεσησ.
45. Στισ περιπτωσεισ Þπου υπÀρχουν αντιπροσωπευτικÀ δεδοµÛνα για την Ûκθεση, προερχÞµενα απÞ ακριβεÝσ
µετρησεισ, τα δεδοµÛνα αυτÀ λαµβÀνονται ιδιαÝτερα υπÞψη κατÀ την εκτÝµηση Ûκθεσησ. Ùταν για τον
προσδιορισµÞ των επιπÛδων Ûκθεσησ χρησιµοποιουνται υπολογιστικÛσ µÛθοδοι, εφαρµÞζονται κατÀλληλα
µοντÛλα, τα οποÝα πρÛπει να Ûχουν τα χαρακτηριστικÀ που αναφÛρονται στο σηµεÝο 33. ΕξετÀζονται
επÝσησ, κατÀ περÝπτωση, τα κατÀλληλα δεδοµÛνα απÞ την παρακολουθηση ουσιων που χαρακτηρÝζονται
απÞ ανÀλογη χρηση και τυπο Ûκθεσησ η ανÀλογεσ ιδιÞτητεσ.
46. Για κÀθε δεδοµÛνο στοιχεÝο του περιβÀλλοντοσ, ο χαρακτηρισµÞσ κινδυνου επιβÀλλει, κατÀ το µÛτρο του
δυνατου, συγκριση τησ PEC µε την PNEC για να ληφθεÝ ο λÞγοσ PEC/PNEC.
47. ΕÀν δεν ηταν δυνατÞν να υπολογισθεÝ ο λÞγοσ PEC/PNEC, ο χαρακτηρισµÞσ κινδυνου συνεπÀγεται
ποιοτικη αξιολÞγηση τησ πιθανÞτητασ να εµφανισθεÝ µια επÝπτωση στισ τρÛχουσεσ η στισ αναµενÞµενεσ
συνθηκεσ Ûκθεσησ.
Μη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ
48. Τα δεδοµÛνα υποβÀλλονται στα κρÀτη µÛλη, τα οποÝα προβαÝνουν σε αξιολÞγηση τουσ προκειµÛνου να
εκτιµηθεÝ εÀν Þντωσ το βιοκτÞνο προϊÞν δεν βασανÝζει Àσκοπα τα σπονδυλωτÀ-στÞχουσ. ΣυµπεριλαµβÀνεται εν προκειµÛνω αξιολÞγηση του µηχανισµου που επιφÛρει το σκοπουµενο αποτÛλεσµα και των
παρατηρουµενων συνεπειων επÝ τησ συµπεριφορÀσ και τησ υγεÝασ των σπονδυλωτων στÞχων¯ εÀν το
σκοπουµενο αποτÛλεσµα εÝναι η θανÀτωση του σπονδυλωτου στÞχου, εκτιµÀται ο χρÞνοσ που χρειÀζεται
για να επÛλθει ο θÀνατοσ του σπονδυλωτου-στÞχου και οι συνθηκεσ υπÞ τισ οποÝεσ επÛρχεται.
49. Το κρÀτοσ µÛλοσ, Þπου συντρÛχει περÝπτωση, αξιολογεÝ τη δυνατÞτητα ανÀπτυξησ αντοχησ σε µια
δραστικη ουσÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ απÞ τον οργανισµÞ-στÞχο.
50. Αν υπÀρχουν ενδεÝξεισ εµφÀνισησ Àλλων απαρÀδεκτων επιπτωσεων, το κρÀτοσ µÛλοσ αξιολογεÝ την
πιθανÞτητα αυτη. ΠαρÀδειγµα τÛτοιων µη αποδεκτων επιπτωσεων εÝναι η επιβλαβησ αντÝδραση µε τα µÛσα
συνδεσησ και συναρµολÞγησησ που χρησιµοποιουνται στα ξυλινα εÝδη, µετÀ τη χρηση συντηρητικων
ξυλου.
ΑποτελεσµατικÞτητα
51. ΥποβÀλλονται και αξιολογουνται κατÀλληλα δεδοµÛνα για να εξακριβωθεÝ αν οι ισχυρισµοÝ σχετικÀ µε την
αποτελεσµατικÞτητα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ µπορουν να τεκµηριωθουν. Τα δεδοµÛνα που υποβÀλλονται
απÞ τον αιτουντα η βρÝσκονται στην κατοχη του κρÀτουσ µÛλουσ πρÛπει να καταδεικνυουν την αποτελεσµατικÞτητα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ κατÀ των οργανισµων-στÞχων, Þταν αυτÞ χρησιµοποιεÝται σε
κανονικÛσ συνθηκεσ συµφωνα µε τουσ Þρουσ τησ Ûγκρισησ.
52. Οι δοκιµÛσ διεξÀγονται συµφωνα µε τισ κατευθυντηριεσ γραµµÛσ τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ, αν υπÀρχουν
και Ûχουν εφαρµογη. Ùπου κρÝνεται απαραÝτητο, µπορουν να χρησιµοποιουνται Àλλεσ µÛθοδοι, οι οποÝεσ
απαριθµουνται στον παρακÀτω κατÀλογο. Σε περÝπτωση που υπÀρχουν αξιÞπιστα δεδοµÛνα απÞ επÝ
τÞπου παρατηρησεισ, µπορουν να χρησιµοποιουνται.
ΜÛθοδοσ ISO, CEN η Àλλου διεθνουσ προτυπου
ΜÛθοδοσ εθνικου προτυπου
ΜÛθοδοσ κλαδικου βιοµηχανικου προτυπου (αποδεκτη απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ)
ΜÛθοδοσ προτυπου µεµονωµÛνου παραγωγου (αποδεκτη απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ)
∆εδοµÛνα απÞ τη φÀση ανÀπτυξησ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ (αποδεκτη απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ).
ΑνακεφαλαÝωση
53. Σε κÀθε πεδÝο στο οποÝο Ûχουν διενεργηθεÝ εκτιµησεισ κινδυνου, δηλαδη επιπτωσεισ στον Àνθρωπο, στα
ζωα και στο περιβÀλλον, το κρÀτοσ µÛλοσ συνδυÀζει τα αποτελÛσµατα που αφορουν τη δραστικη ουσÝα µε
εκεÝνα που αφορουν την τυχÞν ανησυχητικη ουσÝα για να διαµορφωσει µια συνολικη εκτÝµηση για το Ýδιο
το βιοκτÞνο προϊÞν καθεαυτÞ. Στη διαδικασÝα αυτη πρÛπει να λαµβÀνονται υπÞψη οι πιθανÛσ συνÛργειεσ
µεταξυ τησ η των δραστικων ουσιων και των ανησυχητικων ουσιων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
54. Στην περÝπτωση των βιοκτÞνων προϊÞντων που περιÛχουν περισσÞτερεσ τησ µÝασ δραστικÛσ ουσÝεσ,
συνδυÀζονται επÝσησ οι τυχÞν επιµÛρουσ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ για να προκυψει η συνολικη επÝπτωση του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ καθεαυτου.
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓενικÛσ αρχÛσ
55. Με την επιφυλαξη του σηµεÝου 92, το κρÀτοσ µÛλοσ αποφασÝζει σχετικÀ µε την Ûγκριση του εκÀστοτε
βιοκτÞνου προϊÞντοσ προσ χρηση µετÀ απÞ συνεκτÝµηση των κινδυνων που απορρÛουν απÞ κÀθε δραστικη
ουσÝα και των κινδυνων που οφεÝλονται σε κÀθε ανησυχητικη ουσÝα, τισ οποÝεσ περιÛχει το βιοκτÞνο
προϊÞν. Οι εκτιµησεισ κινδυνου καλυπτουν τη κανονικη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ καθωσ και το
χειρÞτερο ρεαλιστικÀ αναµενÞµενο σενÀριο, συµπεριλαµβανοµÛνου κÀθε προβληµατοσ ωσ προσ τη διÀθεση
εÝτε του Ýδιου του βιοκτÞνου προϊÞντοσ εÝτε των υλικων στα οποÝα Ûχει χρησιµοποιηθεÝ.
56. Ùταν αποφασÝζει για την Ûγκριση, το κρÀτοσ µÛλοσ καταληγει σε Ûνα απÞ τα παρακÀτω συµπερÀσµατα για
κÀθε τυπο προϊÞντοσ και τÞπο χρησησ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ για το οποÝο Ûχει υποβληθεÝ αÝτηση:
1. το βιοκτÞνο προϊÞν δεν µπορεÝ να εγκριθεÝ¯
2. το βιοκτÞνο προϊÞν µπορεÝ να εγκριθεÝ υπÞ ειδικουσ Þρουσ/περιορισµουσ¯
3. απαιτουνται περισσÞτερα δεδοµÛνα πριν ληφθεÝ απÞφαση σχετικÀ µε την Ûγκριση.
57. Αν το κρÀτοσ µÛλοσ καταληξει στο συµπÛρασµα Þτι χρειÀζεται περισσÞτερεσ πληροφορÝεσ η δεδοµÛνα για
να εÝναι σε θÛση να αποφασÝσει, αιτιολογεÝ την αναγκαιÞτητα αυτων των συµπληρωµατικων πληροφοριων
η δεδοµÛνων, τα οποÝα πρÛπει να περιορÝζονται στα ελÀχιστα απαραÝτητα για τη διενÛργεια τησ
ενδεδειγµÛνησ περαιτÛρω εκτÝµησησ κινδυνου.
58. Ττο κρÀτοσ µÛλοσ τηρεÝ τισ αρχÛσ τησ αµοιβαÝασ αναγνωρισησ, που αναφÛρονται λεπτοµερωσ στο Àρθρο 4
τησ παρουσασ οδηγÝασ.
59. Ùταν αποφασÝζει για την Ûγκριση βιοκτÞνων προϊÞντων, το κρÀτοσ µÛλοσ εφαρµÞζει τουσ κανÞνεσ που
αφορουν την Ûννοια τησ «οµαδικησ τυποποÝησησ» πλαισÝου.
60. Ùταν αποφασÝζει για την Ûγκριση αυτων των βιοκτÞνων προϊÞντων, το κρÀτοσ µÛλοσ εφαρµÞζει τουσ
κανÞνεσ που αφορουν την Ûννοια του βιοκτÞνου περιορισµÛνου κινδυνου.
61. Το κρÀτουσ µÛλοσ εγκρÝνει µÞνον τα βιοκτÞνα προϊÞντα τα οποÝα, εφÞσον χρησιµοποιουνται συµφωνα µε
τουσ Þρουσ που τÝθενται για την Ûγκριση τουσ, δεν εκθÛτουν σε µη αποδεκτουσ κινδυνουσ τον Àνθρωπο, τα
ζωα η το περιβÀλλον, εÝναι αποτελεσµαστικÀ και περιÛχουν δραστικÛσ ουσÝεσ που επιτρÛπεται στο επÝπεδο
τησ ΚοινÞτητασ να χρησιµοποιουνται σε βιοκτÞνα προϊÞντα.
62. Ùταν χορηγεÝ εγκρÝσεισ, το κρÀτοσ µÛλοσ επιβÀλλει, κατÀ περÝπτωση, Þρουσ η περιορισµουσ. Το εÝδοσ και η
αυστηρÞτητα αυτων των Þρων η περιορισµων επιλÛγονται µε κριτηριο τη φυση και την Ûκταση των
προσδοκωµενων πλεονεκτηµÀτων και των πιθανων κινδυνων που απορρÛουν απÞ τη χρηση του βιοκτÞνου
προϊÞντοσ, πρÛπει δε να εÝναι ανÀλογα µε αυτÛσ.
63. Στη διαδικασÝα τησ απÞφασησ το κρÀτοσ µÛλοσ εξετÀζει τα εξησ:
— Τα αποτελÛσµατα τησ εκτÝµησησ κινδυνου, ιδÝωσ δε τη σχÛση µεταξυ Ûκθεσησ και επιπτωσεων,
— τη φυση και τη σοβαρÞτητα των επιπτωσεων,
— τη διαχεÝριση κινδυνου που µπορεÝ να εφαρµοστεÝ,
— το πεδÝο χρησεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ,
— την αποτελεσµατικÞτητα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ,
— τισ φυσικÛσ ιδιÞτητεσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ,
— τα οφÛλη απÞ τη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
64. Ùταν αποφασÝζει σχετικÀ µε την Ûγκριση ενÞσ βιοκτÞνου προϊÞντοσ, το κρÀτοσ µÛλοσ λαµβÀνει υπÞψη την
αβεβαιÞτητα που απορρÛει απÞ τη διακυµανση των δεδοµÛνων στα οποÝα Ûχει βασιστεÝ η διαδικασÝα
αξιολÞγησησ και απÞφασησ.
65. Το κρÀτοσ µÛλοσ επιβÀλλει να χρησιµοποιουνται τα βιοκτÞνα προϊÞντα µε τον ορθÞ τρÞπο. Η ορθη χρηση
εµπεριÛχει την εφαρµογη σε αποτελεσµατικÛσ δÞσεισ και την κατÀ το δυνατÞν ελαχιστοποÝηση τησ χρησησ
των βιοκτÞνων προϊÞντων.
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66. Το κρÀτοσ µÛλοσ λαµβÀνει τα απαραÝτητα µÛτρα για να εξασφαλÝσει Þτι ο αιτων προτεÝνει ετικÛτα και,
Þπου χρειÀζεται, τα δελτÝα δεδοµÛνων ασφαλεÝασ για το βιοκτÞνο προϊÞν, τα οποÝα:
— πληρουν τισ απαιτησεισ των Àρθρων 20 και 21 τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— περιÛχουν τισ σχετικÛσ µε την προστασÝα του χρηστη πληροφορÝεσ, τισ οποÝεσ απαιτεÝ η κοινοτικη
νοµοθεσÝα για την προστασÝα των εργαζοµÛνων,
— προσδιορÝζουν, ιδÝωσ, τουσ Þρουσ η περιορισµουσ, υπÞ τουσ οποÝουσ το βιοκτÞνο προϊÞν πρÛπει η δεν
πρÛπει να χρησιµοποιεÝται.
Προτου χορηγησει την Ûγκριση, το κρÀτοσ µÛλοσ επιβεβαιωνει Þτι πρÛπει να πληρουνται οι ανωτÛρω
απαιτησεισ.
67. Το κρÀτοσ µÛλοσ λαµβÀνει τα απαραÝτητα µÛτρα για να εξασφαλιστεÝ Þτι ο αιτων προτεÝνει συσκευασÝα
και, εφÞσον χρειÀζεται, διαδικασÝεσ καταστροφησ η αποµÞλυνσησ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τησ
συσκευασÝασ του, η οιουδηποτε Àλλου υλικου συνδεδεµÛνου µε το βιοκτÞνο προϊÞν, οι οποÝεσ συµµορφωνονται προσ τισ σχετικÛσ νοµοθετικÛσ ρυθµÝσεισ.
Επιπτωσεισ στον Àνθρωπο
68. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου τεκµαÝρεται
Þτι, υπÞ προβλÛψιµεσ συνθηκεσ εφαρµογησ που περιλαµβÀνει Ûνα λογικÀ αναµενÞµενο χειρÞτερο σενÀριο,
το προϊÞν εκθÛτει τον Àνθρωπο σε µη αποδεκτουσ κινδυνουσ.
69. Ùταν αποφασÝζει για την Ûγκριση ενÞσ βιοκτÞνου προϊÞντοσ, το κρÀτοσ µÛλοσ εξετÀζει τισ πιθανÛσ
επιπτωσεισ σε Þλεσ τισ οµÀδεσ πληθυσµου, και συγκεκριµÛνα στουσ επαγγελµατÝεσ και τουσ µη επαγγελµατÝεσ χρηστεσ και στα Àτοµα που πρÞκειται να εκτεθουν Àµεσα η Ûµµεσα µÛσω του περιβÀλλοντοσ.
70. Το κρÀτοσ µÛλοσ εξετÀζει τη σχÛση µεταξυ τησ Ûκθεσησ και των επιπτωσεων και χρησιµοποιεÝ τα
συµπερÀσµατÀ του στη διαδικασÝα τησ απÞφασησ. ΚατÀ την εξÛταση αυτη πρÛπει να συνεκτιµωνται
ορισµÛνοι παρÀγοντεσ, µεταξυ των οποÝων Ûνασ απÞ τουσ σηµαντικÞτερουσ εÝναι το εÝδοσ των δυσµενων
επιπτωσεων τησ ουσÝασ. Στισ εν λÞγω επιπτωσεισ συγκαταλÛγονται η οξεÝα τοξικÞτητα, η ερεθιστικη
ικανÞτητα, η διαβρωτικη ικανÞτητα, η ευαισθητοποÝηση, η τοξικÞτητα επανειληµµÛνησ δÞσησ, η µεταλλαξιογÛνεση, η καρκινογÛνεση, η νευροτοξικÞτητα, η τοξικÞτητα για την αναπαραγωγη, καθωσ και οι
φυσικοχηµικÛσ ιδιÞτητεσ, και οιεσδηποτε Àλλεσ βλαβερÛσ ιδιÞτητεσ τησ δραστικησ η ανησυχητικησ ουσÝασ.
71. Το κρÀτοσ µÛλοσ συγκρÝνει, εφÞσον εÝναι δυνατÞν, τα αποτελÛσµατα τησ εκτÝµησησ του κινδυνου µε τα
αποτελÛσµατα προηγουµενων εκτιµησεων κινδυνου για πανοµοιÞτυπεσ η ανÀλογεσ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ
και προβλÛπει τα κατÀλληλα περιθωρια ασφαλεÝασ (MOS), Þταν αποφασÝζει για την Ûγκριση.
Το προσηκον MOS εÝναι κανονικÀ 100, αλλÀ Ûνα MOS υψηλÞτερο η χαµηλÞτερο απÞ την τιµη αυτη
ενδÛχεται να εÝναι κατÀλληλο αναλÞγωσ, µεταξυ Àλλων, και τησ φυσησ του κρÝσιµου τοξικολογικου
αποτελÛσµατοσ.
72. Το κρÀτοσ µÛλοσ επιβÀλλει, εφÞσον χρειÀζεται, ωσ Þρο για την Ûγκριση, τη χρηση ατοµικων προστατευτικων µÛσων, Þπωσ αναπνευστικÛσ προσωπÝδεσ, αναπνευστηρεσ, στολÛσ, γÀντια και προστατευτικÀ γυαλιÀ,
µε σκοπÞ τον περιορισµÞ τησ Ûκθεσησ των επαγγελµατικων-χρηστων. Τα µÛσα αυτÀ πρÛπει να µπορουν
ευκολα να τÝθενται στη διÀθεση αυτων των χρηστων.
73. ∆εν λαµβÀνει κανονικÀ Ûγκριση το προϊÞν εÀν, προκειµÛνου για µη επαγγελµατÝεσ χρηστεσ, η χρηση
ατοµικων προστατευτικων µÛσων αποτελεÝ τον µÞνο δυνατÞ τρÞπο µεÝωσησ τησ Ûκθεσησ.
74. Αν η σχÛση µεταξυ τησ Ûκθεσησ και των επιπτωσεων δεν εÝναι δυνατÞν να διατηρηθεÝ σε Ûνα αποδεκτÞ
χαµηλÞ επÝπεδο, το κρÀτοσ µÛλοσ δεν µπορεÝ να εγκρÝνει το βιοκτÞνο προϊÞν.
75. ∆εν µπορεÝ να εγκριθεÝ προσ χρηση απÞ το ευρυ κοινÞ κανÛνα βιοκτÞνο προϊÞν που ταξινοµεÝται συµφωνα
µε το Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 τησ παρουσασ οδηγÝασ ωσ τοξικÞ, πολυ τοξικÞ η ωσ καρκινογÞνο τησ
κατηγορÝασ 1 η 2 η µεταλλαξιολÞγο τησ κατηγορÝασ 1 η 2 ωσ τοξικÞ για την αναπαραγωγησ τησ
κατηγορÝασ 1 η 2.
Επιπτωσεισ στα ζωα
76. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου τεκµαÝρεται
Þτι, σε κανονικÛσ συνθηκεσ χρησησ, το προϊÞν εκθÛτει τα ζωα µη-στÞχου σε µη αποδεκτουσ κινδυνουσ.
77. Ùταν αποφασÝζει σχετικÀ µε τη Ûγκριση ενÞσ βιοκτÞνου προϊÞντοσ, το κρÀτοσ µÛλοσ εξετÀζει τουσ
κινδυνουσ που αυτÞ δηµιουργεÝ για τα ζωα, χρησιµοποιωντασ κατ’ αναλογÝα τα Ýδια κριτηρια µε εκεÝνα
που αναφÛρονται στο σχετικÞ µε τισ επιπτωσεισ στον Àνθρωπο τµηµα.

L 123/59

L 123/60

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

Επιπτωσεισ στο περιβÀλλον
78. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου τεκµαÝρεται Þτι η
δραστικη ουσÝα η οι τυχÞν ανησυχητικÛσ ουσÝεσ η οποιοδηποτε προϊÞν αποικοδÞµησησ η αντÝδρασησ των
παραπÀνω ουσιων, δηµιουργεÝ µη αποδεκτÞ κÝνδυνο για οποιοδηποτε απÞ τα στοιχεÝα του περιβÀλλοντοσ
—υδατα (συµπεριλαµβανοµÛνων των ιζηµÀτων), Ûδαφοσ και ατµοσφαιρικÞσ αÛρασ. Η διαδικασÝα αυτη
περιλαµβÀνει εκτÝµηση των κινδυνων για τουσ οργανισµουσ-µη στÞχουσ που διαβιουν στα στοιχεÝα του
περιβÀλλοντοσ.
ΚατÀ την εξÛταση τησ υπαρξησ πιθανου µη αποδεκτου κινδυνου, τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν υπÞψη, για να
καταληξουν στην τελικη απÞφαση συµφωνα µε το σηµεÝο 96, τα κριτηρια των σηµεÝων 81 Ûωσ 91.
79. Το βασικÞ εργαλεÝο για τη ληψη απÞφασησ εÝναι ο λÞγοσ PEC/PNEC η, ελλεÝψει αυτου, η ποιοτικη
εκτÝµηση. ΠρÛπει να δÝδεται ιδιαÝτερη προσοχη στην ακρÝβεια αυτου του λÞγου, η οποÝα εξαρτÀται απÞ τη
διακυµανση των δεδοµÛνων που Ûχουν χρησιµοποιηθεÝ τÞσο στισ µετρησεισ των συγκεντρωσεων Þσο και
στουσ υπολογισµουσ.
ΚατÀ τον καθορισµÞ του PEC, θα πρÛπει να χρησιµοποιεÝται το καταλληλÞτερο µοντÛλο, λαµβανοµÛνησ
υπÞψη τησ τυχησ και συµπεριφορÀσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στο περιβÀλλον.
80. Για κÀθε δεδοµÛνο στοιχεÝο του περιβÀλλοντοσ, αν ο λÞγοσ PEC/PNEC εÝναι Ýσοσ προσ 1 η µικρÞτεροσ, ο
χαρακτηρισµÞσ κινδυνου εÝναι Þτι δεν απαιτουνται περισσÞτερα στοιχεÝα η/και δοκιµÛσ.
Αν ο λÞγοσ PEC/PNEC εÝναι µεγαλυτεροσ τησ µονÀδασ, το κρÀτοσ µÛλοσ κρÝνει, µε βÀση την τιµη του
λÞγου και Àλλουσ ουσιαστικουσ παρÀγοντεσ, αν απαιτουνται περισσÞτερα στοιχεÝα η/και δοκιµÛσ για να
διασαφηνιστουν οι λÞγοι ανησυχÝασ η αν χρειÀζονται µÛτρα για τον περιορισµÞ του κινδυνου η αν το
προϊÞν δεν µπορεÝ σε καµÝα περÝπτωση να εγκριθεÝ. Οι κατÀλληλοι παρÀγοντεσ που λαµβÀνονται υπÞψη
εÝναι οι προαναφερÞµενοι στο σηµεÝο 38.
Υδατα
81. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ η
προβλεπÞµενη συγκÛντρωση τησ δραστικησ ουσÝασ η οιασδηποτε Àλλησ ανησυχητικησ ουσÝασ η των
µεταβολιτων η προϊÞντων διÀσπασησ η αντÝδρασησ αυτων των ουσιων στα υδατα (η τα ιζηµατÀ τουσ) Ûχει
µη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ σε ζωα µη στÞχου του υδατικου, εναλÝου περιβÀλλοντοσ η του περιβÀλλοντοσ
των ποταµοκÞλπων, εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ επιστηµονικÀ Þτι σε ανÀλογεσ πραγµατικÛσ συνθηκεσ
χρησησ δεν παρατηρεÝται µη αποδεκτÞ αποτÛλεσµα.
82. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν εÀν, στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ, η
προβλεπÞµενη συγκÛντρωση τησ δραστικησ ουσÝασ η οποιασδηποτε Àλλησ ανησυχητικησ ουσÝασ η των
µεταβολιτων η προϊÞντων διÀσπασησ η αντÝδρασησ αυτων των ουσιων στα υπÞγεια υδατα υπερβαÝνει τη
χαµηλÞτερη απÞ τισ παρακÀτω συγκεντρωσεισ:
α) τη µÛγιστη επιτρεπτη συγκÛντρωση που καθορÝζεται στην οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ η
β) τη µÛγιστη συγκÛντρωση Þπωσ καθορÝζεται συµφωνα µε τη διαδικασÝα εισαγωγησ τησ δραστικησ
ουσÝασ στα παραρτηµατα I, IA η IB τησ παρουσασ οδηγÝασ, βÀσει καταλληλων δεδοµÛνων και µÀλιστα
τοξικολογικων,
εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ επιστηµονικÀ Þτι στισ οικεÝεσ πραγµατικÛσ συνθηκεσ οι συγκεντρωσεισ δεν
υπερβαÝνουν τη χαµηλÞτερη συγκÛντρωση.
83. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν εÀν, µετÀ τη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ
στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ, η αναµενÞµενη συγκÛντρωση στα επιφανειακÀ υδατα η στα ιζηµατÀ τουσ τησ
δραστικησ ουσÝασ η των τυχÞν ανησυχητικων ουσιων η των µεταβολιτων η προϊÞντων διÀσπασησ η
αντÝδρασησ των παραπÀνω ουσιων:
— υπερβαÝνει, Þταν τα επιφανειακÀ υδατα εντÞσ η απÞ την περιοχη τησ σκοπουµενησ χρησησ προορÝζονται για την παραγωγη πÞσιµου νερου, τισ τιµÛσ που καθορÝζουν:
— η οδηγÝα 75/440/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ΙουνÝου 1975, περÝ τησ απαιτουµενησ ποιÞτητασ των
υδÀτων επιφανεÝασ που προορÝζονται για την παραγωγη ποσÝµου υδατοσ στα κρÀτη µÛλη(1),
— η οδηγÝα 80/778/ΕΟΚ η
— Ûχει επιπτωσεισ κρινÞµενεσ ωσ µη αποδεκτÛσ στα ζωα µη στÞχουσ,
(1) ΕΕ L 194 τησ 25.7.1975, σ. 26¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 τησ
31.12.1991, σ. 48).
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εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ επιστηµονικÀ Þτι στισ οικεÝεσ πραγµατικÛσ συνθηκεσ δεν σηµειωνεται υπÛρβαση
τησ συγκÛντρωσησ αυτησ.
84. Οι προτεινÞµενεσ οδηγÝεσ χρησεωσ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των διαδικασιων
καθαρισµου του εξοπλισµου εφαρµογησ, πρÛπει να εÝναι τÛτοιεσ ωστε να ελαχιστοποιεÝται η πιθανÞτητα
τυχαÝασ ρυπανσησ των υδÀτων η των ιζηµÀτων τουσ.

Îδαφοσ
85. Ùταν υπÀρχει πιθανÞτητα µη αποδεκτησ ρυπανσησ του εδÀφουσ, το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα
βιοκτÞνο προϊÞν εÀν, µετÀ τη χρηση του προϊÞντοσ στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ, η δραστικη ουσÝα η η
τυχÞν ανησυχητικη ουσÝα που περιÛχεται σ’ αυτÞ:
— Þπωσ προκυπτει απÞ δοκιµÛσ επÝ τÞπου, παρουσιÀζει αντοχη στη διÀσπαση στο Ûδαφοσ πÛραν του ενÞσ
Ûτουσ, η
— Þπωσ προκυπτει απÞ εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ, αφηνει κατÀλοιπα που δεν εÝναι δυνατÞν να παραληφθουν απÞ το Ûδαφοσ σε ποσÞτητα Àνω του 70 % τησ αρχικησ δÞσησ µετÀ απÞ 100 ηµÛρεσ, µε ρυθµÞ
µετατροπησ των οργανικων ουσιων σε ανÞργανεσ κÀτω του 5 % σε 100 ηµÛρεσ,
— απαρÀδεκτεσ συνÛπειεσ η επιπτωσεισ σε οργανισµουσ µη στÞχουσ,
εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ επιστηµονικÀ Þτι δεν παρατηρεÝται µη αποδεκτη συσσωρευση στο Ûδαφοσ στισ
πραγµατικÛσ συνθηκεσ.

ΑτµοσφαιρικÞσ αÛρασ
86. Το κρÀτοσ µÛλοσ δεν εγκρÝνει Ûνα βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν υπÀρχει βÀσιµη πιθανÞτητα µη αποδεκτων
επιπτωσεων στον ατµοσφαιρικÞ αÛρα, εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ επιστηµονικÀ Þτι σε ανÀλογεσ πραγµατικÛσ συνθηκεσ χρησεωσ δεν παρατηρεÝται µη αποδεκτÞ αποτÛλεσµα.

Επιπτωσεισ σε οργανισµουσ µη στÞχουσ
87. Ùταν υπÀρχει λογικÀ αναµενÞµενη πιθανÞτητα Ûκθεσησ οργανισµων-µη στÞχων σε Ûνα βιοκτÞνο προϊÞν,
τα κρÀτη µÛλη δεν εγκρÝνουν αυτÞ το προϊÞν, εÀν για οποιαδηποτε δραστικη η ανησυχητικη ουσÝα:
— ο λÞγοσ PEC/PNEC εÝναι µεγαλυτεροσ τησ µονÀδασ, εκτÞσ εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου προκυπτει
σαφωσ Þτι, σε πραγµατικÛσ συνθηκεσ, δεν παρατηρουνται µη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ µετÀ τη χρηση του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ η
— ο συντελεστησ βιοσυγκÛντρωσησ (BCF) για το λιπαρÞ ιστÞ στα οπονδυλωτÀ-µη στÞχουσ εÝναι µεγαλυτεροσ τησ µονÀδασ, εκτÞσ εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου προκυπτει σαφωσ Þτι, σε πραγµατικÛσ
συνθηκεσ, δεν παρατηρουνται µη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ, ουτε Àµεσεσ ουτε Ûµµεσεσ, µετÀ τη χρηση του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ.
88. Ùταν υπÀρχει λογικÀ αναµενÞµενη πιθανÞτητα Ûκθεσησ υδρÞβιων οργανισµων, συµπεριλαµβανοµÛνων και
των εναλÝων οργανισµων, καθωσ και των οργανισµων των ποταµοκÞλπων, σε Ûνα βιοκτÞνο προϊÞν, τα
κρÀτη µÛλη δεν εγκρÝνουν αυτÞ το προϊÞν, εÀν για οποιαδηποτε δραστικη η ανησυχητικη ουσÝα:
— ο λÞγοσ PEC/PNEC εÝναι µεγαλυτεροσ τησ µονÀδασ, εκτÞσ εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου προκυπτει
σαφωσ Þτι, σε πραγµατικÛσ συνθηκεσ, το βιοκτÞνο προϊÞν δεν συνιστÀ απειλη για τη βιωσιµÞτητα των
υδρÞβιων οργανισµων, συµπεριλαµβανοµÛνων και των εναλÝων οργανισµων, καθωσ και των οργανισµων των ποταµοκÞλπων, εφÞσον χρησιµοποιεÝται στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ η
— ο συντελεστησ βιοσυγκÛντρωσησ (BCF) εÝναι µεγαλυτεροσ του 1 000, προκειµÛνου για Àµεσα βιοαποδοµησιµεσ ουσÝεσ, η µεγαλυτεροσ του 100, προκειµÛνου για ουσÝεσ που δεν εÝναι Àµεσα βιοαποδοµησιµεσ,
εκτÞσ εÀν απÞ την εκτÝµηση κινδυνου προκυπτει σαφωσ Þτι, σε πραγµατικÛσ συνθηκεσ, δεν παρατηρουνται ουτε Àµεσεσ ουτε Ûµµεσεσ µη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ, στη βιωσιµÞτητα των εκτιθÛµενων οργανισµων
µετÀ τη χρηση του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στισ προτεινÞµενεσ συνθηκεσ.
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ΚατÀ παρÛκκλιση απÞ την παρουσα παρÀγραφο, τα κρÀτη µÛλη µπορουν ωστÞσο να επιτρÛψουν τη χρηση
αντιρρυπαντικων προϊÞντων χρησιµοποιουµενων σε εµπορικÀ η κοινωφελη ποντοπÞρα πλοÝα η πλοÝα του
εθνικου ναυτικου για περÝοδο Ûωσ δÛκα ετων απÞ την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, εÀν ο Ûλεγχοσ
τησ πρÞσφυσησ θαλÀσσιων οργανισµων δεν επιτυγχÀνεται µε Àλλα χρησιµοποιησιµα µÛσα. ΚατÀ την
εφαρµογη τησ παρουσασ διÀταξησ, τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν, εÀν χρειαστεÝ, υπÞψη τα σχετικÀ ψηφÝσµατα
και συστÀσεισ του ∆ιεθνουσ Ναυτιλιακου Οργανισµου (IMO).
89. Τα κρÀτη µÛλη δεν εγκρÝνουν το δεδοµÛνο βιοκτÞνο προϊÞν Þταν υπÀρχει λογικÀ αναµενÞµενη πιθανÞτητα
Ûκθεσησ µικροοργανισµων των εγκαταστÀσεων επεξεργασÝασ λυµÀτων στο βιοκτÞνο προϊÞν, εÀν για
οποιαδηποτε δραστικη ουσÝα, ανησυχητικη ουσÝα, σχετικÞ µεταβολÝτη, προϊÞν διÀσπασησ η αντÝδρασησ, ο
λÞγοσ PEC/PNEC υπερβαÝνει τη µονÀδα, εκτÞσ εÀν Ûχει αποδειχθεÝ σαφωσ στην εκτÝµηση κινδυνου Þτι σε
κανονικÛσ συνθηκεσ χρησησ δεν παρατηρουνται εÝτε Àµεσεσ εÝτε Ûµµεσεσ επιπτωσεισ στη βιωσιµÞτητα
αυτων των µικροοργανισµων.

Μη αποδεκτÛσ επιπτωσεισ
90. ΕÀν υπÀρχει πιθανÞτητα να αναπτυχθεÝ αντοχη στη δραστικη ουσÝα του βιοκτÞνου προϊÞντοσ το κρÀτοσ
µÛλοσ λαµβÀνει µÛτρα για την ελαχιστοποÝηση των συνεπειων αυτησ τησ αντοχησ. Τα µÛτρα αυτÀ µπορεÝ να
σηµαÝνουν τροποποÝηση των Þρων τησ Ûγκρισησ η ακÞµη και Àρνηση Ûγκρισησ.
91. Τα βιοκτÞνα προϊÞντα που προορÝζονται για τον Ûλεγχο των σπονδυλωτων δεν εγκρÝνονται εκτÞσ εÀν:
— ο θÀνατοσ επÛρχεται ταυτÞχρονα µε την απωλεια των αισθησεων, η
— ο θÀνατοσ επÛρχεται ακαριαÝα η
— οι ζωτικÛσ λειτουργÝεσ φθÝνουν βαθµιαÝα και δÝχωσ δεÝγµατα καταφανουσ οδυνησ.
Στα απωθητικÀ προϊÞντα, το επιδιωκÞµενο αποτÛλεσµα επιτυγχÀνεται δÝχωσ Àσκοπη οδυνη και πÞνο για
τα σπονδυλωτÀ στÞχουσ.

ΑποτελεσµατικÞτητα
92. Τα κρÀτη µÛλη δεν εγκρÝνουν βιοκτÞνα προϊÞντα που δεν Ûχουν την αποδεκτη αποτελεσµατικÞτητα Þταν
χρησιµοποιουνται συµφωνα µε τουσ Þρουσ τησ προτεινÞµενησ ετικÛτασ η µε Àλλουσ Þρουσ Ûγκρισησ.
93. Το επÝπεδο, η σταθερÞτητα και η διÀρκεια τησ προστασÝασ, του ελÛγχου η Àλλων επιδωκοµÛνων
αποτελεσµÀτων πρÛπει να εÝναι τουλÀχιστον ανÀλογο µε το επÝπεδο που παρÛχουν τα κατÀλληλα
προϊÞντα αναφορÀσ, εφÞσον υπÀρχουν, η Àλλα µÛτρα ελÛγχου. Ùταν δεν υπÀρχουν προϊÞντα αναφορÀσ,
το βιοκτÞνο προϊÞν πρÛπει να παρÛχει συγκεκριµÛνο επÝπεδο προστασÝασ η ελÛγχου στουσ τοµεÝσ τησ
προτεινÞµενησ χρησησ. Τα πορÝσµατα ωσ προσ την αποδοτικÞτητα του βιοκτÞνου πρÛπει να ισχυουν για
Þλουσ τουσ τοµεÝσ προτεινÞµενησ χρησησ και για Þλεσ τισ περιοχÛσ των κρατων µελων, εκτÞσ εÀν η
προτεινÞµενη ετικÛτα ορÝζει Þτι το βιοκτÞνο προϊÞν προορÝζεται για χρηση σε συγκεκριµÛνεσ περιπτωσεισ.
Τα κρÀτη µÛλη εκτιµουν τα δεδοµÛνα απÞκρισησ στισ δÞσεισ που προÛρχονται απÞ δοκιµÛσ (οι οποÝεσ
πρÛπει να συµπεριλαµβÀνουν µÀρτυρεσ σε φυσικη κατÀσταση), µε δÞσεισ κÀτω τησ συνιστωµÛνησ,
προκειµÛνου να εκτιµηθεÝ κατÀ πÞσον η συνιστωµενη δÞση εÝναι η ελÀχιστη αναγκαÝα για την επÝτευξη του
επιδιωκÞµενου αποτελÛσµατοσ.

ΑνακεφαλαÝωση
94. Σε κÀθε πεδÝο στο οποÝο Ûχουν διενεργηθεÝ εκτιµησεισ κινδυνου, δηλ. επιπτωσεισ στον Àνθρωπο, στα ζωα
και στο περιβÀλλον, το κρÀτοσ µÛλοσ συνδυÀζει τα συµπερÀσµατα που Ûχουν συναχθεÝ για τη δραστικη
ουσÝα µε εκεÝνα που αφορουν την τυχÞν ανησυχητικη ουσÝα ωστε να καταληξει σε Ûνα γενικÞ συµπÛρασµα
Þσον αφορÀ τισ συνολικÛσ επιπτωσεισ του ιδÝου του βιοκτÞνου προϊÞντοσ. Θα πρÛπει επÝσησ να συνταχθεÝ
συνοπτικη επιισκÞπηση τησ εκτÝµησησ κινδυνου και των µη αποδεκτων αποτελεσµÀτων.
Αυτη η συνοπτικη επισκÞπηση θα πρÛπει να περιÛχει:
— συνοψη των επιπτωσεων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στον Àνθρωπο,
— συνοψη των επιπτωσεων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στα ζωα,
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— συνοψη των επιπτωσεων του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στο περιβÀλλον,
— συνοψη τησ εκτÝµησησ τησ αποτελεσµατικÞτητασ,
— συνοψη των µη αποδεκτων επιπτωσεων.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
95. Το κρÀτοσ µÛλοσ συνδυÀζει τα επιµÛρουσ συµπερÀσµατα που Ûχουν συναχθεÝ σχετικÀ µε τισ επιπτωσεισ
του βιοκτÞνου προϊÞντοσ στα τρÝα επÝπεδα, δηλαδη στον Àνθρωπο, στα ζωα και στο περιβÀλλον, για να
καταληξει σε Ûνα γενικÞ συµπÛρασµα Þσον αφορÀ τισ συνολικÛσ επιπτωσεισ του βιοκτÞνου προϊÞντοσ.
96. Το κρÀτοσ µÛλοσ εξετÀζει κατÞπιν τισ τυχÞν απαρÀδεκτεσ επιπτωσεισ, την αποτελεσµατικÞτητα του
βιοκτÞνου προϊÞντοσ και τα περιβαλλοντικÀ και οικονοµικÀ οφÛλη απÞ τη χρηση του πριν αποφασÝσει για
την Ûγκριση του προϊÞντοσ αυτου.
97. ΤÛλοσ, το κρÀτοσ µÛλοσ αποφασÝζει αν το βιοκτÞνο µπορεÝ η δεν µπορεÝ να εγκριθεÝ και αν η Ûγκριση θα
υπÞκειται σε περιορισµουσ η Þρουσ συµφωνα µε το παρÞν παρÀρτηµα και την οδηγÝα.

L 123/63

