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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 14
Τίτλος

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη της προσεκτικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αειφόρος χρήση θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως συνεχής χρήση φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, 
δεδομένης της ευρείας ανησυχίας για την υγεία, θα πρέπει μάλλον να επιτευχθεί προσεκτική ή 
μειωμένη χρήση.

Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία. Αν εγκριθεί, το υπόλοιπο κείμενο θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αντίστοιχα.
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 15
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την επίτευξη περισσότερης αειφορίας στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση 
των κινδύνων και των επιπτώσεων στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον από 
τη χρήση φυτοφαρμάκων κατά τρόπο που 
συμβιβάζεται με την αναγκαία προστασία 
των καλλιεργειών.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την επίτευξη περισσότερης αειφορίας στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση 
των κινδύνων και των επιπτώσεων στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον από 
τη χρήση φυτοφαρμάκων, τον περιορισμό 
της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και
τη λιγότερο εντατική χρήση 
φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της πρόληψης θα πρέπει εδώ, εκτός του να είναι η αρχή που διέπει την 
αξιολόγηση/έγκριση των φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τον κανονισμό, να είναι επίσης η αρχή 
στην οποία θα βασιζόταν μια στρατηγική για την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων 
λόγω των ενδεχομένων επιβλαβών ιδιοτήτων τους.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, στοιχείο (η α) (νέο)

(ηα) «ολοκληρωμένη διαχείριση 
καλλιέργειας» είναι 
μια μέθοδος καλλιέργειας στην οποία 
χρησιμοποιούνται λιπάσματα και 
συνθετικά φυτοφάρμακα, αλλά η επίπτωσή 
τους στο περιβάλλον ελαχιστοποιείται στο 
μέτρο του λογικά δυνατού, με την απόδοση 
προτεραιότητας σε προληπτικά μέτρα 
καλλιέργειας, ανάπτυξη προσαρμοσμένων 
ποικιλιών και χρήση μη χημικών 
πρακτικών και μεθόδων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να περιληφθεί ένας ορισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών
(IPM), διότι η IPM καλύπτει μόνο τις πτυχές της φυτοπροστασίας. Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
καλλιεργειών είναι σύστημα που ενδείκνυται περισσότερο διότι είναι πλήρες και ολοκληρωμένο, 
δηλαδή συνδυάζει διατροφική στρατηγική, διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, στόχους 
διατήρησης και ποιότητα των καλλιεργειών. Δεδομένου ότι η διαχείριση θρεπτικών συστατικών, 
η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, και η διαχείριση ποιότητας είναι ανεξάρτητες μεταξύ 
τους, η ταυτόχρονη δράση σε όλα τα βασικά στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
καλλιεργειών μπορεί να αποφέρει μεγιστοποίηση τόσο της ποιότητας του περιβάλλοντος όσο και 
των προϊόντων.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 17
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θέτει τα 
στοιχεία που ανακοινώνονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στη διάθεση τρίτων 
χωρών.

3. Η Επιτροπή θέτει τα στοιχεία που 
ανακοινώνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 στη διάθεση τρίτων χωρών και 
του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες, ως καταναλωτές και χρήστες του τοπίου, έχουν συμφέρον στη χρήση 
φυτοφαρμάκων και πρέπει επομένως να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 18
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Στην κατάρτιση και την τροποποίηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης εφαρμόζονται οι 
σχετικές με τη συμμετοχή του κοινού 
διατάξεις του άρθρου 2 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ.

4. Στην κατάρτιση και την τροποποίηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης εφαρμόζονται οι 
σχετικές με τη συμμετοχή του κοινού 
διατάξεις του άρθρου 2 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ. Οι αρμόδιες αρχές 
κινούν διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
στην οποία εκπροσωπούνται εξίσου  τα 
συμφέροντα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι οι παραγωγοί και οι χρήστες 
φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι ενώσεις καταναλωτών, οι 
φορείς οικολογικής γεωργίας.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 3

(3) Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα I για την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροπολογία, διότι οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 διαγράφονται.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα ταξινομημένα ως τοξικά ή 
πολύ τοξικά σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό και είναι παρόν στον τόπο 
πώλησης και διαθέσιμο για τη παροχή 
πληροφοριών σχετικών με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων στους πελάτες.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
ένα άτομο το οποίο διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό και είναι διαθέσιμο για τη 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων στους πελάτες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες δεν είναι πάντα διαθέσιμες στον τόπο πώλησης του προϊόντος. Ενίοτε 
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βρίσκονται στην ίδια την καλλιέργεια.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 21
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στο ευρύ 
κοινό, ιδίως σχετικά με τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία και στο περιβάλλον και τις 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς χημικά μέσα.

Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στυς 
χρήστες, επαγγελματίες και μη, ιδίως 
σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην υγεία 
και στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές 
λύσεις χωρίς χημικά μέσα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα θα έπρεπε να προορίζονται για τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη της ορθής 
χρήσης των φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 22
Άρθρο 7

Προγράμματα ευαισθητοποίησης
Τα κράτη μέλη προωθούν και 
διευκολύνουν την εφαρμογή 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και τη 
διάθεση πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα 
στο ευρύ κοινό, ιδίως σχετικά με τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία και στο 
περιβάλλον και τις εναλλακτικές λύσεις 
χωρίς χημικά μέσα.

O έλεγχος του εξοπλισμού εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων καλύπτει όλες τις 
παραμέτρους που έχουν σημασία για να 
επιτευχθούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος και πλήρης 
αποτελεσματικότητα της εργασίας 
εφαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εξοπλισμού και των μεθόδων εφαρμογής πρέπει να είναι εγγυημένη και τούτο 
προϋποθέτει την ενημέρωση για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων ή των μη χημικών 
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εναλλακτικών λύσεων στην υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 23
Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

(2) Κατά τους ελέγχους εξακριβώνεται αν ο 
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων ανταποκρίνονται στις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος II.

(2) Κατά τους ελέγχους εξακριβώνεται αν ο 
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων ανταποκρίνονται στις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 24
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα II για την προσαρμογή του 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, με 
τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 
3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 25
Άρθρο 9

(1) Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τους (1) Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τους 
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αεροψεκασμούς, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 έως 6.

αεροψεκασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 2 έως 5.

(2) Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες, τις περιοχές 
και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής για 
τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να 
επιτραπεί ο αεροψεκασμός κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1.

(2) Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες, τις περιοχές 
και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής για 
τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να 
επιτραπεί ο αεροψεκασμός.

(3) Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες για 
την έγκριση παρεκκλίσεων αρχές και 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

(3) Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες για 
παρεκκλίσεις αρχές και ενημερώνουν 
σχετικά την Επιτροπή.

(4) Επιτρέπεται να εγκρίνονται 
παρεκκλίσεις μόνον εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(4) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις μόνον 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

(α) πρέπει να μην υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις ή ο αεροψεκασμός να 
πλεονεκτεί σαφώς έναντι της επίγειας 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων από πλευράς 
περιορισμού των επιπτώσεων στην υγεία και 
στο περιβάλλον·

(α) πρέπει να μην υπάρχουν βιώσιμες και 
επιστημονικά αποδεκτές εναλλακτικές 
λύσεις ή ο αεροψεκασμός να πλεονεκτεί 
σαφώς έναντι της επίγειας εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων από πλευράς περιορισμού 
των επιπτώσεων στην υγεία και στο 
περιβάλλον·

(β) για τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα 
πρέπει να έχει χορηγηθεί ρητή έγκριση για 
αεροψεκασμό·

(β) για τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα 
πρέπει να έχει χορηγηθεί ρητή έγκριση για 
αεροψεκασμό·

(γ) ο χειριστής που εκτελεί τον 
αεροψεκασμό πρέπει να διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό.

(γ) ο πιλότος ή χειριστής που προετοιμάζει 
και εκτελεί τον αεροψεκασμό πρέπει να 
διαθέτει το αναφερόμενο στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 πιστοποιητικό.

Στην έγκριση προσδιορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα προειδοποίησης των κατοίκων και 
των διερχομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με εκείνη που πρόκειται να 
καλύψει ο ψεκασμός.

Στην έγκριση προσδιορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα προειδοποίησης των κατοίκων και 
των διερχομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος στην περιοχή που πρόκειται 
να καλύψει ο ψεκασμός.

(5) Ο επαγγελματίας χρήστης που επιθυμεί 
να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με 
αεροψεκασμό υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

(5) Ο επαγγελματίας χρήστης που επιθυμεί 
να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με 
αεροψεκασμό υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 4.

(6) Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των 
παρεκκλίσεων που εγκρίνουν.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η γενική απαγόρευση του αεροψεκασμού δεν τεκμηριώνεται αντικειμενικά. Για ορισμένες 
ειδικές καλλιέργειες ο αεροψεκασμός αποτελεί μακρά παράδοση. Η εφαρμογή φυτοφαρμάκων 
από το έδαφος συνεπάγεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Επιπλέον, ο αεροψεκασμός διευκολύνει 
την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων και επιτρέπει τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων. Ήδη σήμερα 
ισχύουν υποχρεώσεις (π.χ. για την απόσταση από οικισμούς) που αποκλείουν ως επί το 
πλείστον τον αυξημένο κίνδυνο για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες, τις 
περιοχές και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
εφαρμογής για τις περιπτώσεις όπου είναι 
δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 
1

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες και τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής για τις 
περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να 
επιτραπεί ο αεροψεκασμός κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της παραγράφου 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα να καθιερωθεί ταξινόμηση σε περιοχές για την έγκριση αεροψεκασμών, διότι 
μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος. Ο προσδιορισμός των περιοχών επαφίεται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου όπως προτείνει η 
Επιτροπή.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 27
Άρθρο 10, παράγραφος 1

(1) Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα 
σε περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να προτιμώνται:

(1) Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα
σε περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, και ιδιαίτερα σε υδάτινα 
σώματα που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να προτιμώνται:

(α) προϊόντα που είναι ακίνδυνα για το (α) προϊόντα που δεν συνεπάγονται υψηλό 
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υδάτινο περιβάλλον· κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον·
(β) οι αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής, 
στις οποίες συγκαταλέγεται η χρήση 
εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά.

(β) οι αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής, 
στις οποίες συγκαταλέγεται η χρήση 
εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υδάτινα σώματα που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να προστατεύονται 
ιδιαίτερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 28
Άρθρο 10, παράγραφος 2, subπαράγραφος 1

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία κατάλληλων ζωνών ανάσχεσης, 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ή 
αποθήκευση φυτοφαρμάκων, στους αγρούς 
που βρίσκονται δίπλα σε υδατορρεύματα, 
ιδίως δε δίπλα στις ζώνες ασφαλείας για την 
άντληση πόσιμου νερού, οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία ζωνών ανάσχεσης πλάτους 
τουλάχιστον 10 μέτρων, στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η εφαρμογή ή αποθήκευση 
φυτοφαρμάκων, στους αγρούς που 
βρίσκονται δίπλα σε υδατορρεύματα, ιδίως 
δε δίπλα στις ζώνες ασφαλείας για την 
άντληση πόσιμου νερού, οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ψεκασμού θα πρέπει να είναι αυστηρές και να υπάρχει εγγυημένη ζώνη ανάσχεσης 
πλάτους 10 μέτρων κατ’ ελάχιστο.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή να 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
περιοριστεί κατά πολύ ή να καταργηθεί, η 
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καταργηθεί, όπου ενδείκνυται, η εφαρμογή 
φυτοφαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά 
μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, 
πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων 
υποδομών που βρίσκονται κοντά σε 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και 
στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα 
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

εφαρμογή φυτοφαρμάκων στην επιφάνεια ή 
κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών 
γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή 
άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και 
στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα 
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 30
Άρθρο 11

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαίες 
απαιτήσεις υγιεινής και δημόσιας 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαίες 
απαιτήσεις υγιεινής και δημόσιας 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή
περιορίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη στις 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από το ευρύ 
κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, τουλάχιστον σε πάρκα, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων περιορίζεται 
στην ελάχιστη απαραίτητη στις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
τουλάχιστον σε πάρκα, δημόσιους κήπους, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και 
παιδικές χαρές·

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται η
περιορίζεται στις ειδικές ζώνες διατήρησης 
ή σε άλλες περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί για τους σκοπούς της λήψης 
των αναγκαίων μέτρων διατήρησης 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 
79/409/EΟΚ και τα άρθρα 6, 10 και 12 της 
οδηγίας 92/43/EΟΚ.

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων περιορίζεται 
στις ειδικές ζώνες διατήρησης ή σε άλλες 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί για τους 
σκοπούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων 
διατήρησης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 
της οδηγίας 79/409/EΟΚ και τα άρθρα 6, 10 
και 12 της οδηγίας 92/43/EΟΚ.

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να 
βασίζεται στα αποτελέσματα σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

Or. de
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Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 31
Άρθρο 11, παράγραφος 1, point (a)

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή
περιορίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη στις 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από το ευρύ 
κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, τουλάχιστον σε πάρκα, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων περιορίζεται 
στην ελάχιστη απαραίτητη στις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
τουλάχιστον σε πάρκα, δημόσιους κήπους, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και 
παιδικές χαρές

Or. es

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 32
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε οι ακόλουθες εργασίες να μην 
εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται από τους 
επαγγελματίες χρήστες, ώστε οι ακόλουθες 
εργασίες να μην εκθέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία ή την ασφάλεια του ανθρώπου και το 
περιβάλλον:

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το μέτρο που προτείνει η Επιτροπή δεν θα είχε κανένα νόημα στην 
περίπτωση των ιδιωτών χρηστών.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 33
Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προώθηση της

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει 
πρόγραμμα για τη λήψη των αναγκαίων 
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γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
η οποία περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, και για 
την εξασφάλιση της στροφής των 
επαγγελματιών χρηστών φυτοφαρμάκων 
προς μια πιο φιλοπεριβαλλοντική χρήση 
όλων των διαθέσιμων μέτρων προστασίας 
των καλλιεργειών, με προτεραιότητα στις 
εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου, 
όπου είναι δυνατόν, ειδάλλως στα προϊόντα 
που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον μεταξύ 
των διαθέσιμων προϊόντων για την 
αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος 
επιβλαβών οργανισμών.

μέτρων, κατά καλλιέργεια, για την 
προώθηση της γεωργίας χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών, και για την εξασφάλιση της 
στροφής των επαγγελματιών χρηστών 
φυτοφαρμάκων προς μια πιο 
φιλοπεριβαλλοντική χρήση όλων των 
διαθέσιμων μέτρων προστασίας των 
καλλιεργειών, με προτεραιότητα στις 
εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου, 
όπου είναι δυνατόν, ειδάλλως στα προϊόντα 
που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον μεταξύ 
των διαθέσιμων προϊόντων για την 
αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος 
επιβλαβών οργανισμών.

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών ή στηρίζουν τη 
δημιουργία των συνθηκών αυτών.
3. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι γεωργοί να έχουν στη διάθεσή τους 
συστήματα και μέσα παρακολούθησης των 
επιβλαβών οργανισμών και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους, 
στα οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών.
4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2013, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών.
5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων να 
εφαρμόζουν τα γενικά πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, το αργότερο την 1η

Ιανουαρίου 2014.
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6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα 
αναγκαία κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να εφαρμόζουν ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.
7. Τα γενικά πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
εκπονούνται με τη διαδικασία του άρθρου 
52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […].
8. Τα ειδικά κατά καλλιέργεια πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6, μπορούν να εκπονούνται με 
τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι υπερβολικά πολύπλοκη, δεδομένου ότι μπορεί να διαφέρει 
από καλλιέργεια σε καλλιέργεια. Για τούτο, θα ήταν πιο σκόπιμο να θεσπιστεί μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα ειδικών μέτρων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 34
Κεφάλαιο V, τίτλος

Δείκτες, υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 35
Άρθρο 14, τίτλος και παράγραφος 1
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Δείκτες Ανταλλαγή πληροφοριών
(1) Η Επιτροπή εκπονεί εναρμονισμένους 
δείκτες κινδύνου με τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 3. Μέχρι να 
θεσπιστούν οι δείκτες αυτοί, τα κράτη 
μέλη δύνανται να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν υφιστάμενους εθνικούς 
δείκτες ή να υιοθετήσουν άλλους 
κατάλληλους.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 36
Άρθρο 14, παράγραφος 5

(5) Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 
στοιχείο α) και της παραγράφου 3, οι 
δείκτες κινδύνου υπολογίζονται με βάση 
δεδομένα που αφορούν τις πηγές κινδύνου 
και την έκθεση, αρχεία χρήσης 
φυτοφαρμάκων, δεδομένα για τα 
χαρακτηριστικά των φυτοφαρμάκων, 
καθώς και μετεωρολογικά και εδαφολογικά 
στοιχεία.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 37
Άρθρο 15

Σε τακτά διαστήματα, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
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στο Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποίησης, 
εφόσον ενδείκνυται.

έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη από 
προτάσεις τροποποίησης, εφόσον 
ενδείκνυται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υποβάλλεται ανά πενταετία έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και για τούτο είναι σκόπιμο να καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική συχνότητα.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 38
Άρθρο 15

Σε τακτά διαστήματα, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποίησης, 
εφόσον ενδείκνυται.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και αξιολόγηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης, συνοδευόμενες
από προτάσεις τροποποίησης, εφόσον 
ενδείκνυται.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο 
στην Επιτροπή τα εθνικά σχέδια δράσης 
τους.

Or. en

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 39
Άρθρο 18

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 58 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 58 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
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τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.
(3) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται τρίμηνη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση. Δεν απαιτείται αναφορά στους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής της ΕΕ.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 40
Άρθρο 19

Δαπάνες Βάση δεδομένων
Για να στηριχθεί η ανάπτυξη 
εναρμονισμένων πολιτικών και συστημάτων 
στο πεδίο της αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, η Επιτροπή δύναται να 
χρηματοδοτεί:

Για να διασφαλιστεί η ενιαία ανάπτυξη 
εναρμονισμένων πολιτικών και συστημάτων 
στο πεδίο της αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων στην εσωτερική αγορά, η 
Επιτροπή δύναται να χρηματοδοτεί:

(α) την ανάπτυξη εναρμονισμένου 
συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει 
κατάλληλη βάση δεδομένων για τη συλλογή 
και την αποθήκευση όλων των πληροφοριών 
που αφορούν τους δείκτες κινδύνου από 
φυτοφάρμακα, καθώς και για τη διάθεση 
των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες 
αρχές, σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και στο 
ευρύ κοινό·

την ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος, 
το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη βάση 
δεδομένων για τη συλλογή και την 
αποθήκευση όλων των πληροφοριών που 
αφορούν τα φυτοφάρμακα, καθώς και για τη 
διάθεση των πληροφοριών αυτών στις 
αρμόδιες αρχές, σε άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

(β) την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών 
για την κατάρτιση και την εξέλιξη των 
νομοθετικών πράξεων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας 
στην τεχνική πρόοδο·
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(γ) τη διατύπωση κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξυπηρετεί στην απλούστευση, διότι στα κράτη μέλη αναπτύχθηκαν ήδη εκτελεστικοί 
κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές, και η αναθεώρηση των διατάξεών τους αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 41
Άρθρο 20, παράγραφος 1

(1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος + 2 έτη]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

(1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις .... 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Ο τρόπος αναφοράς καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους.
------------------------------------------------------

* Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη εκτελεστικές διατάξεις στα κράτη μέλη, η προθεσμία προσαρμογής 
τους θα πρέπει να καθοριστεί σε πέντε έτη. Στο μεταξύ η ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων 
διασφαλίζεται με τον προηγούμενο κανονισμό.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 42
Παράρτημα II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τον έλεγχο 
του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων

Διαγράφεται

O έλεγχος του εξοπλισμού εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων καλύπτει όλες τις 
παραμέτρους που έχουν σημασία για να 
επιτευχθούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος και πλήρης 
αποτελεσματικότητα της εργασίας 
εφαρμογής, διασφαλίζοντας την πρέπουσα 
επίδοση των ακόλουθων συστημάτων και 
λειτουργιών, κατά περίπτωση:
(1) Στοιχεία του συστήματος μετάδοσης 
της κίνησης
Ο προφυλακτήρας του κινητήριου άξονα 
λήψης ισχύος και ο προφυλακτήρας της 
σύνδεσης εισόδου ισχύος πρέπει να είναι 
τοποθετημένοι και να βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, ενώ δεν πρέπει να επηρεάζεται 
η λειτουργία των προστατευτικών 
μηχανισμών και των τυχόν κινούμενων ή 
περιστρεφόμενων στοιχείων του 
συστήματος μετάδοσης της κίνησης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία του 
χειριστή.
(2) Αντλία
Η δυναμικότητα της αντλίας πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 
εξοπλισμού, η δε αντλία πρέπει να 
λειτουργεί σωστά, ώστε να εξασφαλίζει 
σταθερή και αξιόπιστη παροχή εφαρμογής. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές από τη 
αντλία.
(3) Ανάδευση
Οι αναδευτήρες πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρέπουσα ανακυκλοφορία, ώστε να 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συγκέντρωση σε 
ολόκληρο τον όγκο του υγρού ψεκαστικού 
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μίγματος που περιέχεται στο βυτίο.
(4) Βυτίο ψεκασμού
Τα βυτία ψεκασμού, καθώς και ο δείκτης 
περιεχομένου του βυτίου, τα συστήματα 
πλήρωσης, τα πλέγματα και φίλτρα, τα 
συστήματα εκκένωσης και τα συστήματα 
ανάμιξης πρέπει να λειτουργούν με τρόπο 
που ελαχιστοποιεί την τυχαία διαφυγή, τις 
ανομοιογενείς κατανομές της 
συγκέντρωσης, την έκθεση του χειριστή 
και τα υπολείμματα του περιεχομένου.
(5) Συστήματα μετρήσεων, ελέγχου και 
ρυθμίσεων
Όλα τα συστήματα μέτρησης, εκκίνησης 
και διακοπής και ρύθμισης της πίεσης 
ή/και της ταχύτητας ροής πρέπει να 
λειτουργούν με αξιοπιστία και χωρίς 
διαρροές. Ο έλεγχος της πίεσης και ο 
χειρισμός των συστημάτων ρύθμισης της 
πίεσης πρέπει να είναι εφικτά με ευχέρεια 
κατά την εφαρμογή. Τα συστήματα 
ρύθμισης της πίεσης πρέπει να διατηρούν 
σταθερή ενεργό πίεση σε σταθερό αριθμό 
περιστροφών της αντλίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερή παροχή 
εφαρμογής.
(6) Σωληνώσεις και εύκαμπτοι σωλήνες
Οι σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες 
πρέπει να βρίσκονται στην πρέπουσα 
κατάσταση για να αποτρέπεται η 
διατάραξη της ροής του υγρού ή η τυχαία 
διαφυγή σε περίπτωση αστοχίας. Δεν 
πρέπει να υπάρχουν διαρροές όταν οι 
σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες 
λειτουργούν υπό τη μέγιστη πίεση που 
μπορεί να επιτευχθεί στο σύστημα.
(7) Φίλτρα
Για να αποτρέπονται η ανατάραξη και η 
ανομοιογένεια της ροής ψεκασμού, τα 
φίλτρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, το δε μέγεθος των βροχίδων 
τους πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος των 
ακροφυσίων που φέρει ο ψεκαστήρας. Το 
σύστημα ένδειξης της απόφραξης φίλτρου 
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πρέπει να λειτουργεί σωστά.
(8) Ράμπα ψεκασμού (προκειμένου για 
εξοπλισμό που ψεκάζει φυτοφάρμακα με 
τη βοήθεια βραχίονα τοποθετημένου σε 
οριζόντια θέση, σε μικρή απόσταση από 
την καλλιέργεια ή το υλικό που πρόκειται 
να υποβληθεί σε αγωγή)
Η ράμπα ψεκασμού πρέπει να βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση και να έχει σταθερότητα 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα συστήματα 
στερέωσης και ρύθμισης, καθώς και οι 
μηχανισμοί απόσβεσης των ακούσιων 
κινήσεων και αντιστάθμισης των κλίσεων 
του εδάφους πρέπει να λειτουργούν με 
αξιοπιστία.
(9) Ακροφύσια
Τα ακροφύσια πρέπει να λειτουργούν 
σωστά, ώστε να ελέγχεται η στάλαξη όταν 
διακόπτεται ο ψεκασμός. Για να 
εξασφαλίζεται ομοιογενής ροή ψεκασμού, 
η ταχύτητα ροής από κάθε επιμέρους 
ακροφύσιο δεν πρέπει να αποκλίνει κατά 
περισσότερο από 5 % από τα δεδομένα των 
πινάκων ταχύτητας ροής που παρέχονται 
από τον κατασκευαστή.
(10) Κατανομή
Η εγκάρσια και η κατακόρυφη (στις 
περιπτώσεις εφαρμογής σε κατακόρυφες 
καλλιέργειες) κατανομή του ψεκαστικού 
μίγματος, καθώς και η κατανομή κατά τη 
διεύθυνση της κίνησης πρέπει να είναι 
ομοιογενείς. Πρέπει να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη ποσότητα και κατανομή του 
ψεκαστικού μίγματος στην έκταση στόχο.
(11) Ανεμιστήρας (προκειμένου για 
εξοπλισμό που κατανέμει φυτοφάρμακα με 
τη βοήθεια ρεύματος αέρα)
Ο ανεμιστήρας πρέπει να βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση και να εξασφαλίζει 
σταθερό και αξιόπιστο ρεύμα αέρα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Περιττή και υπερβολική ρύθμιση.
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