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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

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

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

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

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

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

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

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

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0778),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2008 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
σχετικά με τις στατιστικές για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2008 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
σχετικά με τις στατιστικές για τα 
φυτοφάρμακα

Or. en

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.



PE418.367v01-00 6/28 PR\764334EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη 
θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, 
αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις των 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου 
και στο περιβάλλον, και ιδίως των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, πρέπει να 
μειωθούν περαιτέρω. Υπογράμμισε την 
ανάγκη να αυξηθεί η αειφορία στη χρήση 
των φυτοφαρμάκων και ζήτησε σημαντική 
συνολική ελάττωση των κινδύνων και 
χρήση των φυτοφαρμάκων που να 
συμβιβάζεται με την αναγκαία προστασία 
των καλλιεργειών.

(1) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη 
θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, 
αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις των 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου 
και στο περιβάλλον, και ιδίως των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, πρέπει να 
μειωθούν περαιτέρω. Υπογράμμισε την 
ανάγκη να αυξηθεί η αειφορία στη χρήση 
των φυτοφαρμάκων και ζήτησε σημαντική 
συνολική ελάττωση των κινδύνων και 
χρήση των φυτοφαρμάκων που να 
συμβιβάζεται με την αναγκαία προστασία 
των καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ του κανονισμού για τις στατιστικές και της οδηγίας για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, η οποία επίσης χρησιμοποιεί τον όρο "φυτοφάρμακα" για να καθοριστεί το 
πεδίο εφαρμογής της πράξης. 

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης (εναρμόνιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε όλο 
τον κανονισμό).
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Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(4) Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της 
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά δεν θα γίνουν 
αντιληπτά παρά μόνον μετά το 2006, όταν 
θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
στα βιοκτόνα, ούτε η Επιτροπή ούτε τα 
περισσότερα κράτη μέλη έχουν επί του 
παρόντος επαρκή γνώση ή πείρα ώστε να 
προτείνουν περαιτέρω μέτρα σχετικά με τα 
βιοκτόνα. Το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
περιορισθεί, συνεπώς, στα φυτοφάρμακα 
που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. .../… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, για τα οποία υπάρχει ήδη 
μεγάλη πείρα όσον αφορά τη συλλογή 
στοιχείων. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
θα πρέπει πάντως να περιλαμβάνει στο 
Παράρτημα III του παρόντος κανονισμού 
τη χρήση βιοκτόνων που περιέχουν 
ουσίες οι οποίες καλύπτονται και από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../... [σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων]. Σε 
μεταγενέστερο στάδιο όταν θα έχει 
αποκτηθεί επαρκής πείρα μετά τη 
δημοσίευση της πρώτης έκθεσης που 
προβλέπεται στην οδηγία 98/8/ΕΚ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει το 
πεδίο του παρόντος κανονισμού για να 
καλύψει τη χρήση σχετικών βιοκτόνων 
και προς τούτο να περιλάβει αυτές τις 
ουσίες στο Παράρτημα III.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες 9, 12 και 14.

Επαναφορά της τροπολογίας 33 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης (εναρμόνιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε όλο 
τον κανονισμό).

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

δυνατοτήτων συλλογής στοιχείων που 
αξιολογήθηκαν στην εκτίμηση αντικτύπου 
της θεματικής στρατηγικής για την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, 
συνεστήθη η υποχρεωτική συλλογή 
στοιχείων ως καλύτερη εναλλακτική 
δυνατότητα, επειδή θα επιτρέψει τη 
συγκέντρωση ακριβών και αξιόπιστων 
στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση των φυτοφαρμάκων
με ταχύτητα και καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μερική επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης (εναρμόνιση του όρου "φυτοφάρμακα" 
σε όλο τον κανονισμό). 

Για την επίτευξη συμβιβασμού, η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει την «παραγωγή» δεν κατατίθεται εκ νέου.

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 3 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(9) Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις 
δυνάμει της σύμβασης της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE) για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά 
θέματα, της 25ης Ιουνίου 1998 (Σύμβαση 
Aarhus), η απαραίτητη προστασία του 
απορρήτου όσον αφορά τα στοιχεία
εμπορικής αξίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων μέσων, με 
κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση 
των δημοσιευόμενων στατιστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 30 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
συγκρίσιμα αποτελέσματα, οι στατιστικές 
σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα θα πρέπει να παράγονται 
σύμφωνα με ειδικό τρόπο υποδιαίρεσης, σε 
κατάλληλη μορφή και εντός καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος από το πέρας ενός 

(10) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
συγκρίσιμα αποτελέσματα, οι στατιστικές 
σχετικά με τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να 
παράγονται σύμφωνα με ειδικό τρόπο 
υποδιαίρεσης, σε κατάλληλη μορφή και 
εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος 
από το πέρας ενός έτους αναφοράς, όπως
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έτους αναφοράς, όπως καθορίζεται στα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

καθορίζεται στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης (εναρμόνιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε όλο 
τον κανονισμό).

Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινού 
πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή 
κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, 
η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(13) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινού 
πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή 
κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, 
συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης (εναρμόνιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε όλο 
τον κανονισμό).
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Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ του κανονισμού για τις στατιστικές και της οδηγίας για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, η οποία επίσης χρησιμοποιεί τον όρο "φυτοφάρμακα" για να καθοριστεί το 
πεδίο εφαρμογής της πράξης.  

Για την επίτευξη συμβιβασμού, η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει την «παραγωγή» δεν κατατίθεται εκ νέου.

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 6 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 7 της πρώτης ανάγνωσης. 

Για την επίτευξη συμβιβασμού, η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει την «παραγωγή» δεν κατατίθεται εκ νέου.
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Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

- στις ετήσιες ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
γεωργική χρήση σύμφωνα με το 
παράρτημα II.

στις ετήσιες ποσότητες φυτοφαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
Παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 8 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όσον αφορά τα βιοκτόνα, οι στατιστικές 
εφαρμόζονται μόνο στις ετήσιες 
ποσότητες βιοκτόνων διατιθέμενων στην 
αγορά τα οποία ανήκουν στους τύπους 
προϊόντων 14 έως 19 όπως αυτοί 
ορίζονται στο Παράρτημα V της οδηγίας 
98/8/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τροπολογίες 2, 9 και 14.

Για την επίτευξη συμβιβασμού, το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα βιοκτόνα περιορίζεται στα 
"βιοκτόνα που διατίθενται στην αγορά..." (αντί "που παράγονται", όπως ήταν η διατύπωση σε 
πρώτη ανάγνωση).
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Μερική επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι στατιστικές, μαζί με άλλα συναφή 
δεδομένα, εξυπηρετούν ιδιαίτερα τους 
σκοπούς του άρθρου 14 της οδηγίας 
…/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της …, για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων.

3. Οι στατιστικές, μαζί με άλλα συναφή 
δεδομένα, εξυπηρετούν ιδιαίτερα τους 
σκοπούς των άρθρων 4 και 14 της οδηγίας 
…/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της …, για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 10 της πρώτης ανάγνωσης. Το άρθρο 4 αναφέρεται στα 
εθνικά σχέδια δράσης.

Τροπολογία 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) «φυτοπροστατευτικά προϊόντα»: 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … /…

α) «φυτοφάρμακα»:

φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … /… [σχετικά με 
τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων],
- βιοκτόνα όπως ορίζονται στην οδηγία 
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98/8/ΕΚ, τα οποία ανήκουν στους τύπους 
προϊόντων 14 έως 19 όπως αυτοί 
ορίζονται στο Παράρτημα V αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 
"φυτοφάρμακα" σε όλο το κείμενο του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταστεί σαφές σε τι 
αναφέρονται τα φυτοφάρμακα.

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τροπολογίες 2, 9 και 12.

Επαναφορά της τροπολογίας 34 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– υποχρεώσεις που αφορούν τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ιδίως, υποχρεώσεις βάσει του 
άρθρου 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
…/…,

- υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
1β, που αφορούν τα φυτοφάρμακα που 
διατίθενται στην αγορά, με βάση τις 
υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 67 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…,

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά των τροπολογιών 13 και 15 της πρώτης ανάγνωσης. 

Για την επίτευξη συμβιβασμού, δεν κατατίθεται εκ νέου η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που 
αφορά  τους "παραγωγούς, εμπόρους και εισαγωγείς φυτοφαρμάκων". Εκτός από την αναφορά 
στο άρθρο 67 του κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, είναι σημαντικό να ζητηθούν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων - δεδομένου ότι το 
άρθρο 67 αναφέρεται μόνο στις υποχρεώσεις τήρησης μητρώων. Με την έγκριση της εν λόγω 
διάταξης για την τήρηση μητρώων στον κανονισμό για τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεν υπάρχει λόγος τα δεδομένα αυτά, που θα συλλέγονται 
ούτως ή άλλως, να μην καταγράφονται και αξιολογούνται.
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Τροπολογία 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους 
επαγγελματίες χρήστες με βάση τα 
τηρούμενα αρχεία σχετικά με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·  ιδίως,
υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 67 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…·

– υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
εφαρμόζονται στους επαγγελματίες 
χρήστες με βάση τα τηρούμενα αρχεία 
σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων·  με 
βάση τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 
67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά των τροπολογιών 13 και 15 της πρώτης ανάγνωσης. 

Εκτός από την αναφορά στο άρθρο 67 του κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι σημαντικό να ζητηθούν υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων - δεδομένου ότι το άρθρο 67 αναφέρεται μόνο στις υποχρεώσεις τήρησης μητρώων. 
Με την έγκριση της εν λόγω διάταξης για την τήρηση μητρώων στον κανονισμό για τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεν υπάρχει λόγος τα δεδομένα αυτά, που θα 
συλλέγονται ούτως ή άλλως, να μην καταγράφονται και αξιολογούνται.

Τροπολογία 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την 
επιλογή συλλογής δεδομένων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, στην Επιτροπή, η 
οποία εγκρίνει τη μέθοδο συλλογής 
δεδομένων σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 6, παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η συμβατότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο 
η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων που επιλέγει η αρχή του κράτους 
μέλους 

Επαναφορά της τροπολογίας 14 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι για τη διάθεση φυτοφαρμάκων 
στην αγορά υποβάλλουν στην αρμόδια 
αρχή ετησίως έκθεση σχετικά με τις 
ποσότητες στις οποίες διατίθεται στην 
αγορά συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοφάρμακο.  
Αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται από 
τις αρμόδιες αρχές και δημοσιεύονται, 
κατά περίπτωση με την επιφύλαξη του 
απόρρητου χαρακτήρα ορισμένων 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 15 της πρώτης ανάγνωσης.

Για την επίτευξη συμβιβασμού, δεν κατατίθεται εκ νέου η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που 
αφορά  την παραγωγή, τον εφοδιασμό και την εξαγωγή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι όσοι διαθέτουν στην αγορά φυτοφάρμακα θα υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις.  
Με την έγκριση του άρθρου 67 του κανονισμού για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σχετικά με την τήρηση μητρώων, δεν υπάρχει λόγος τα δεδομένα αυτά, που θα 
συλλέγονται ούτως ή άλλως, να μην καταγράφονται και αξιολογούνται.
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Τροπολογία 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) τα στατιστικά 
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπιστευτικών στοιχείων, σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα και με την 
περιοδικότητα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ. Τα στοιχεία 
υποβάλλονται σύμφωνα με την ταξινόμηση 
που παρατίθεται στο Παράρτημα III. Τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε 
συγκεντρωτική παρουσίαση των 
στοιχείων για λόγους απορρήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα που συλλέγονται 
χρησιμοποιούνται για τη δέουσα 
αξιολόγηση εκ μέρους των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και των υφισταμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών τους όσον 
αφορά τους στόχους των αντίστοιχων 
εθνικών σχεδίων δράσης όπως 
εμφαίνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
…/…/ΕΚ [για τον καθορισμό πλαισίου 
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κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων]. 
Αυτή η αξιολόγηση δημοσιεύεται στο 
Διαδίκτυο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τον απόρρητο χαρακτήρα ευαίσθητων 
επιχειρηματικών πληροφοριών καθώς και 
τις υποχρεώσεις περί σεβασμού της 
ιδιωτικής ζωής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 31 της πρώτης ανάγνωσης σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης. 

Με την έγκριση του άρθρου 4 της οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, είναι 
απλό επακόλουθο να ζητείται αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Για λόγους εμπιστευτικότητας, η 
Επιτροπή (Eurostat) προβαίνει σε 
συγκεντρωτική παρουσίαση των 
στοιχείων, πριν από τη δημοσίευσή τους, 
σύμφωνα με τις χημικές κλάσεις ή 
κατηγορίες των προϊόντων, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων 
στο επίπεδο εκάστου κράτους μέλους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 322/97 περί κοινοτικών 
στατιστικών, τα εμπιστευτικά δεδομένα 
χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές 
και την Επιτροπή (Eurostat) αποκλειστικά 
για στατιστικούς σκοπούς.

4. Για λόγους εμπιστευτικότητας, η 
Επιτροπή (Eurostat) προβαίνει σε 
συγκεντρωτική παρουσίαση των 
στοιχείων, πριν από τη δημοσίευσή τους, 
σύμφωνα με τις χημικές κλάσεις ή 
κατηγορίες των προϊόντων, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων 
στο επίπεδο εκάστου κράτους μέλους, 
καθώς και τον απόρρητο χαρακτήρα 
ευαίσθητων επιχειρηματικών 
πληροφοριών και τις υποχρεώσεις περί 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Σύμφωνα 
με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 322/97, τα εμπιστευτικά δεδομένα 
χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές 
και την Επιτροπή (Eurostat) αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση εμπιστευτικών δεδομένων δεν πρέπει να ρυθμίζεται μόνον σε σχέση με 
δημοσιεύσεις· πρέπει επίσης να προσδιορίζεται ότι τα δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για κανέναν άλλο εκτός από τον ορισθέντα σκοπό. Σε σύγκριση με την κοινή θέση, θεωρείται 
σαφέστερη η αναφορά στους "σκοπούς του παρόντος κανονισμού", όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

Επαναφορά της τροπολογίας 18 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 23

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει το κατάλληλο 
τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση των 
δεδομένων σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο την οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει το κατάλληλο 
τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση των 
δεδομένων και καθορίζει το μορφότυπο 
και το περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά 
με την ποιότητα, που υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη (σύμφωνα με το τμήμα 6 
του Παραρτήματος ΙΙ) σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο την 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της πρότασης της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 24

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί την 
εναρμονισμένη ταξινόμηση των ουσιών, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 

3. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει 
τον κατάλογο ουσιών που πρέπει να 
καλύπτονται και την ταξινόμησή τους σε 
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προκειμένου να την προσαρμόσει στις 
αλλαγές του καταλόγου των ενεργών 
ουσιών που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. …/…. Τα μέτρα αυτά, τα οποία 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 6, παράγραφος 3.

κατηγορίες προϊόντων και χημικών 
κλάσεων, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα III. Τα μέτρα αυτά, τα οποία 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 6, παράγραφος 3. Η 
προσαρμογή του καταλόγου ουσιών 
πρέπει να διενεργείται τακτικά και υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης εξέτασης των 
δραστικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 19 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 25

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο κάθε πέντε έτη. Η έκθεση αυτή 
αξιολογεί ιδίως την ποιότητα των 
διαβιβαζόμενων στοιχείων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, τον φόρτο των 
επιχειρήσεων, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των εθνικών 
διοικήσεων, και τη χρησιμότητα των εν 
λόγω στατιστικών στο πλαίσιο της 
θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων, ιδίως εν όψει 
των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 1. 
Εμπεριέχει, αν χρειαστεί, προτάσεις για 
την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
στοιχείων και για την ελάφρυνση των 
επιχειρήσεων, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και των εθνικών 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο κάθε πέντε έτη. Η έκθεση αυτή 
αξιολογεί ιδίως την ποιότητα των 
διαβιβαζόμενων στοιχείων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, τον φόρτο των 
επιχειρήσεων, των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, των κηπευτικών 
μονάδων και των εθνικών διοικήσεων, και 
τη χρησιμότητα των εν λόγω στατιστικών 
στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, 
ιδίως εν όψει των στόχων που εκτίθενται 
στο άρθρο 1. Εμπεριέχει, αν χρειαστεί, 
προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας των στοιχείων και για την 
ελάφρυνση των επιχειρήσεων, των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των 
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διοικήσεων. κηπευτικών μονάδων και των εθνικών 
διοικήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 20 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στατιστικές σχετικά με τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά

Στατιστικές σχετικά με τη διάθεση των 
φυτοφαρμάκων στην αγορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης.

Για την επίτευξη συμβιβασμού, η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση που διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει την «παραγωγή» δεν κατατίθεται εκ νέου.

Τροπολογία 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – τμήμα 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας 
που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και 
περιέχεται στα φυτοφάρμακα που 
διατίθενται στην αγορά σε κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 22 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι– τμήμα 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 2α
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση 
φυτοφαρμάκων στην αγορά υποβάλλουν 
στην αρμόδια αρχή ετησίως έκθεση 
σχετικά με τις ποσότητες στις οποίες 
διατίθεται στην αγορά συγκεκριμένη 
δραστική ουσία ή συγκεκριμένο 
φυτοφάρμακο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 23 της πρώτης ανάγνωσης. 

Με την έγκριση του άρθρου 67 του κανονισμού για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σχετικά με την τήρηση μητρώων, δεν υπάρχει λόγος τα δεδομένα αυτά, που θα 
συλλέγονται ούτως ή άλλως, να μην καταγράφονται και αξιολογούνται.

Τροπολογία 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I – τμήμα 5 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για 
κάθε ημερολογιακό έτος μετά την πρώτη 
περίοδο αναφοράς.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για 
κάθε ημερολογιακό έτος μετά την πρώτη 
περίοδο αναφοράς και τα δημοσιεύουν –
κατά περίπτωση σε συγκεντρωτική 
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μορφή– στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τον απόρρητο χαρακτήρα 
ευαίσθητων επιχειρηματικών 
πληροφοριών καθώς και τις υποχρεώσεις 
περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δημοσίευση των στοιχείων από τα κράτη μέλη για να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια.

Επαναφορά της τροπολογίας 25 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 30

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι – τμήμα 6 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής και μερική επαναφορά της 
τροπολογίας σε πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 31

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 1 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι στατιστικές καλύπτουν τις ουσίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ που 
περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία σε κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια 
στα κράτη μέλη.

1. Οι στατιστικές καλύπτουν τις ουσίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ που 
περιέχονται στα φυτοφάρμακα σε κάθε 
επιλεγείσα καλλιέργεια στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν την επιλογή 
των καλλιεργειών που θα καλύπτονται στη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που 
ορίζεται στο Τμήμα 5. Η επιλογή θα
πραγματοποιείται ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτική των καλλιεργειών του 
κράτους μέλους και των 
χρησιμοποιουμένων ουσιών.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν την επιλογή 
των καλλιεργειών που θα καλύπτονται στη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που 
ορίζεται στο Τμήμα 5. Οι στατιστικές 
καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της 
συνολικής ποσότητας των ουσιών που 
διατίθενται στην αγορά ετησίως για 
γεωργική χρήση, όπως εκτιμώνται στην 
έκθεση σχετικά με την ποιότητα για το 
δεύτερο έτος αναφοράς που αναφέρεται 
στο τμήμα 7 του Παραρτήματος I, και η 
επιλογή πραγματοποιείται ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτική των καλλιεργειών του 
κράτους μέλους και των 
χρησιμοποιουμένων ουσιών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της πρότασης της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 33

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 2 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) η ποσότητα κάθε ουσίας που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και η οποία 
εμπεριέχεται στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργεια αυτή, και

α) η ποσότητα κάθε ουσίας που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και η οποία 
εμπεριέχεται στα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια 
αυτή, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 34

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 4 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η περίοδος αναφοράς είναι κατ’ αρχήν 
δώδεκα μήνες το πολύ και καλύπτει όλες 
τις φυτοπροστατευτικές επεξεργασίες οι 
οποίες συνδέονται με την καλλιέργεια.

1. Η περίοδος αναφοράς είναι κατ’ αρχήν 
δώδεκα μήνες το πολύ και καλύπτει όλες 
τις φυτοπροστατευτικές επεξεργασίες οι 
οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την 
καλλιέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογίας της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 5 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Για κάθε περίοδο πέντε ετών, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν στατιστικές σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για κάθε επιλεγείσα 
καλλιέργεια εντός μιας περιόδου 
αναφοράς, όπως καθορίζεται στο Τμήμα 4.

1. Για κάθε περίοδο πέντε ετών, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν στατιστικές σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων για 
κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια εντός μιας 
περιόδου αναφοράς, όπως καθορίζεται στο 
Τμήμα 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του όρου "φυτοφάρμακα" σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II – τμήμα 5 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή (Eurostat) εντός 12 μηνών από 
το πέρας κάθε περιόδου πέντε ετών.

5. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή (Eurostat) και δημοσιεύονται -
κατά περίπτωση σε συγκεντρωτική 
μορφή- στο Διαδίκτυο, εντός 12 μηνών 
από το πέρας κάθε περιόδου πέντε ετών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
απόρρητο χαρακτήρα ευαίσθητων 
επιχειρηματικών πληροφοριών καθώς και 
τις υποχρεώσεις περί σεβασμού της 
ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δημοσίευση των στοιχείων από τα κράτη μέλη για να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια.

Επαναφορά της τροπολογίας 28 της πρώτης ανάγνωσης.
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