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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν εθνικούς 
δείκτες κινδύνου προκειμένου να 
αξιολογήσουν, συνολικά ή εν μέρει, τις 
αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων· υπενθυμίζει ότι, παρά τη 
ρητή υποχρέωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν έχουν ακόμη 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη 
εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ δείκτες 
κινδύνου, κάτι το οποίο καθιστά σχεδόν 
αδύνατη τη σύγκριση της προόδου που 
επιτυγχάνεται στα διάφορα κράτη μέλη και 
στην Ένωση στο σύνολό της· αναμένει ότι 
οι εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου, οι 
οποίοι καταρτίζονται αυτή τη στιγμή, θα 
είναι έτοιμοι στις αρχές του 2019·

20. σημειώνει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν εθνικούς 
δείκτες κινδύνου προκειμένου να 
αξιολογήσουν, συνολικά ή εν μέρει, τις 
αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων· υπενθυμίζει ότι, παρά τη 
ρητή υποχρέωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν έχουν ακόμη 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη 
εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ δείκτες 
κινδύνου, κάτι το οποίο καθιστά σχεδόν 
αδύνατη τη σύγκριση της προόδου που 
επιτυγχάνεται στα διάφορα κράτη μέλη και 
στην Ένωση στο σύνολό της· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την έγκριση, 
στις 25 Ιανουαρίου 2019, 
εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου από τη 
μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων 
και ζωοτροφών (επιτροπή PAFF)·
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51. καλεί τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στη θέσπιση και την 
εφαρμογή εναρμονισμένων δεικτών 
κινδύνου, όπως προτάθηκε πρόσφατα από 
την Επιτροπή, προκειμένου να 
παρακολουθείται ορθά ο αντίκτυπος από 
πλευράς μείωσης των φυτοφαρμάκων·

51. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόσφατη έγκριση εναρμονισμένων 
δεικτών κινδύνου από τη μόνιμη 
επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και 
ζωοτροφών (επιτροπή PAFF) και καλεί 
τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη 
θέσπιση και την εφαρμογή 
εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου, όπως 
προτάθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή, 
προκειμένου να παρακολουθείται ορθά ο 
αντίκτυπος από πλευράς μείωσης των 
φυτοφαρμάκων·
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