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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I) Εισαγωγή

Η υποβληθείσα οδηγία αποτελεί μέρος της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση 
των φυτοφαρμάκων και, κατά συνέπεια, του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. 

Η εφαρμογή ή η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ρυθμίζεται άμεσα ή έμμεσα από ένα 
μεγάλο αριθμό κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων, από: 

• την οδηγία 91/414/ΕΟΚ (διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων), η 
οποία πρόκειται να αντικατασταθεί από τον κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (COM (2006) 388), 

• την οδηγία 79/117/ΕΟΚ (απαγόρευση φυτοφαρμακευτικών προϊόντων),

• τον κανονισμό 396/2005/ΕΚ (ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων), 

• τον κανονισμό 882/2004/ΕΚ (επίσημοι έλεγχοι),

• τον κανονισμό 178/2002/ΕΚ (γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα),

• τους κανονισμούς 852/2004/ΕΚ, 853/2004/ΕΚ, 854/2004/ΕΚ ("πακέτο υγιεινής"), 

• τον κανονισμό 1782/2003/ΕΚ (άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς - προβλέπει την 
εφαρμογή του "πακέτου υγιεινής", καθώς και της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, του 
κανονισμού 178/2002/ΕΚ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης), 

• τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ (διατήρηση των αγρίων πτηνών) και 92/43/ΕΟΚ (διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων),

• την οδηγία 2000/60/ΕΚ (θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων), καθώς και θυγατρικές οδηγίες και αποφάσεις (π.χ. οδηγία 
σχετικά με τα υπόγεια ύδατα, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, τα επιφανειακά 
ύδατα, οδηγία σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της υδατικής 
πολιτικής (COM (2006)397), απόφαση σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας κ. ά.), οι 
οποίες προβλέπουν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπά τους,    

• τις οδηγίες σχετικά με την προστασία της υγείας των εργαζομένων,

• τις οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα.

Υπάρχουν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις· ωστόσο, υφίστανται δυστυχώς μεγάλες αποκλίσεις 
στα κράτη μέλη όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο 
πλαίσιο που έχει καθιερωθεί από το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Παρά τις σαφείς βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να 
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ανιχνεύονται ανεπιθύμητα κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο ύδωρ και στα 
τρόφιμα.

Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη αποσκοπεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη εναρμόνιση της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνονται τα ακόλουθα βασικά μέσα: 

• κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης,

• κατάρτιση των χρηστών,

• πληροφόρηση του κοινού,

• έλεγχοι των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων,

• ιδιαίτερη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 και των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται συχνά από το ευρύ κοινό (π.χ. πάρκα),  

• ενθάρρυνση της γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (γενικά και ειδικά κατά 
καλλιέργεια), 

• ανάπτυξη δεικτών κινδύνου.

II) Προτεινόμενες τροποποιήσεις

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης γεωργίας. 
Ουσιαστικές πτυχές της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά τρόπο που σέβεται το 
περιβάλλον και την υγεία αποτελούν ήδη αντικείμενο άλλων κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων. 

Επομένως, κεντρικό στοιχείο και πυρήνας της οδηγίας πρέπει να είναι τα εθνικά σχέδια 
δράσης. 

Στα εθνικά σχέδια δράσης τα κράτη μέλη πρέπει να συνδυάσουν, με τη βοήθεια διαφόρων 
εθελοντικών, νομοθετικών και, εάν είναι απαραίτητο, φορολογικών μέτρων, όλες τις 
απαραίτητες δράσεις για τη μείωση των εναπομενόντων κινδύνων και για τη βελτίωση της 
ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Για το σκοπό αυτό είναι απολύτως αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης και 
ενημέρωσης, την καταπολέμηση σημειακών πηγών, τη βελτίωση της διάθεσης των 
δεδομένων και προσπάθειες για τη συγκεκριμενοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών. Έχει αποφασιστική σημασία να καταβάλλονται συνεχείς 
προσπάθειες, δεδομένου ότι οι γνώσεις σχετικά με τη βέλτιστη φυτοπροστασία εξελίσσονται 
διαρκώς και, εάν διακοπούν οι προσπάθειες (ενημέρωση, έλεγχοι), μπορεί να 
επανεμφανισθούν μη βέλτιστες συνθήκες.
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Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων 
σχετικά με τη χρήση φυτοπροτατευτικών προϊόντων, η οδηγία πρέπει να περιορίζεται στον 
καθορισμό του ελαχίστου περιεχομένου των σχεδίων δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
θεσπισθούν, όπως συνέβη στην περίπτωση του Natura 2000, νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις που 
έρχονται σε καταφανή αντίθεση με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Και η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ορίζεται πλήρως ήδη στην πρόταση 
κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και θα είναι υποχρεωτική για όλους τους 
χρήστες από το 2014. Δεσμευτικοί περιορισμοί στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε περιοχές συγκέντρωσης υδάτων (πόσιμο ύδωρ, υπόγεια ύδατα, ρέοντα ύδατα, αποστάσεις 
ψεκασμού) προβλέπονται στις νομοθετικές πράξεις σχετικά με τα ύδατα ή σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Είναι αρκετό εν προκειμένω, όπως 
ισχύει και στην περίπτωση του Natura 2000, να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης.

Δεσμευτικές ρυθμίσεις πρέπει να θεσπιστούν μόνον για τομείς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν 
καλύπτονται από τη νομοθεσία, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση, ενημέρωση και χρήση 
μηχανημάτων.

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών σχεδίων δράσης μέσω σαφών κανόνων 
σχετικά με την ενημέρωση και τον έλεγχο, τη μέτρηση των στόχων και την πληροφόρηση του 
κοινού.

Ο όρος "φυτοφάρμακα" αντικαταστάθηκε για λόγους καλύτερης κατανόησης από τον όρο 
"φυτοπροστατευτικά προϊόντα", δεδομένου ότι η οδηγία καλύπτει μόνον τα τελευταία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη μιας χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων η οποία 
είναι σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανάπτυξης.
(Η αντικατάσταση του όρου "φυτοφάρμακα" 
από τον όρο "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" 
ισχύει για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο· 
εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, πρέπει 
να γίνουν τεχνικές προσαρμογές στο σύνολο 
του κειμένου).

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία αναφέρονται ως φυτοφάρμακα κατ' αποκλειστικότητα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Τούτο πρέπει να αναφέρεται και στον τίτλο, προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. "Αειφόρος χρήση" σημαίνει μια μακροπρόθεσμα σταθερή χρήση· 
ωστόσο, ένας από τους βασικούς στόχους της θεματικής στρατηγικής είναι να ενθαρρυνθεί η 
μετάβαση προς μία γεωργία η οποία χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό ή δεν χρησιμοποιεί 
καθόλου φυτοφάρμακα. Για το λόγο αυτό η φράση "αειφόρος χρήση των φυτοφαρμάκων" 
πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση "χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων η οποία 
είναι σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης". Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο 
το νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, 
τα οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
στόχων μείωσης των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών 
κινδύνου, και της εξάρτησης από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και στην προώθηση 
της φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα. Τα 
εθνικά σχέδια δράσης μπορούν να 
συντονίζονται με σχέδια που καταρτίζονται 
για την εφαρμογή άλλων συναφών 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και να 
χρησιμοποιούνται για τη συνένωση στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με 
άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για τα 
φυτοφάρμακα.

(3) Κεντρικό στοιχείο της οδηγίας είναι τα 
εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών, 
τα οποία θα αποβλέπουν στη μείωση των 
κινδύνων από τη χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς 
και στην προώθηση της φυτοπροστασίας 
χωρίς χημικά μέσα. Τα εθνικά σχέδια 
δράσης πρέπει να συντονίζονται με σχέδια 
που καταρτίζονται για την εφαρμογή άλλων 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων 
και να χρησιμοποιούνται για τη συνένωση 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα 
με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για 
τα φυτοφάρμακα.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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(3α) Οι στόχοι των εθνικών σχεδίων 
δράσης για τη μείωση των κινδύνων 
πρέπει να ορίζονται όσο το δυνατόν 
σαφέστερα. Τα σχέδια δράσης πρέπει να 
επανεξετάζονται και να ενημερώνονται 
τακτικά. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων 
δράσης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
βρίσκουν το σωστό συνδυασμό 
νομοθετικών, εθελοντικών και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, φορολογικών 
μέτρων, αναλόγως των ειδικών 
προβλημάτων και συνθηκών.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τους στόχους και τις δράσεις που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη στα οικεία 
εθνικά σχέδια δράσης αποτελεί 
σημαντικότατο μέσο επίτευξης των στόχων 
της παρούσας οδηγίας. Ενδείκνυται 
επομένως να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, 
ιδίως σχετικά με την εφαρμογή και τα 
αποτελέσματα των οικείων εθνικών σχεδίων 
δράσης, καθώς και με τις εμπειρίες τους.

(4) Η ανταλλαγή πληροφοριών και η 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
στόχους και τις δράσεις που καθορίζουν τα 
κράτη μέλη στα οικεία εθνικά σχέδια δράσης 
αποτελεί σημαντικότατο μέσο επίτευξης των 
στόχων της παρούσας οδηγίας. Ενδείκνυται 
επομένως να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην 
Επιτροπή η οποία πρέπει να δημιουργήσει 
προσβάσιμη από το κοινό βάση δεδομένων 
στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας θα 
παρέχονται στο κοινό και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τους 
στόχους και τα αποτελέσματα των εθνικών 
σχεδίων δράσης.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι 
αναφερόμενες στην παρούσα οδηγία 
πτυχές για τη βιώσιμη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Είναι σκόπιμο να συγκροτήσουν τα 
κράτη μέλη συστήματα κατάρτισης για τους 
διανομείς, τους συμβούλους και τους 
επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων, 

(6) Είναι σκόπιμο να συγκροτήσουν τα 
κράτη μέλη συστήματα συνεχούς 
κατάρτισης για τους διανομείς, τους 
συμβούλους και τους επαγγελματίες χρήστες 
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χάρη στα οποία όσοι χρησιμοποιούν ή 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον 
φυτοφάρμακα θα έχουν πλήρη γνώση των 
πιθανών κινδύνων για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον και των 
κατάλληλων μέτρων μείωσης των κινδύνων 
αυτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  Οι 
δραστηριότητες κατάρτισης των 
επαγγελματιών χρηστών μπορούν να 
συντονίζονται με εκείνες που οργανώνονται 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ).

φυτοφαρμάκων, χάρη στα οποία όσοι 
χρησιμοποιούν ή πρόκειται να 
χρησιμοποιήσουν στο μέλλον φυτοφάρμακα 
θα έχουν πλήρη γνώση των πιθανών 
κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον και των κατάλληλων μέτρων 
μείωσης των κινδύνων αυτών στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. Οι δραστηριότητες 
κατάρτισης των επαγγελματιών χρηστών 
μπορούν να συντονίζονται με εκείνες που 
οργανώνονται στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ).

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα για την επικινδυνότητα της 
χρήσης φυτοφαρμάκων με εκστρατείες
ευαισθητοποίησης, με τη διάδοση 
πληροφοριών από τους λιανέμπορους και 
με άλλα κατάλληλα μέτρα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών
κινδύνων από τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του 
ρόλου τους στη γεωργία και την παραγωγή 
τροφίμων, το ευρύ κοινό πρέπει να 
ενημερώνεται καλύτερα για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις 
ωφέλειες και τους κινδύνους, και την 
υπεύθυνη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η σχεδιαζόμενη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, πέρα από πληροφορίες σχετικά με 
τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τη χρησιμότητα και τη σημασία τους στην 
σημερινή παραγωγή τροφίμων.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Δεδομένου ότι η οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , σχετικά 
με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) θα ορίζει 

(9) Δεδομένου ότι η οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά 
με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) δεν 
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κανόνες για τη διάθεση εξοπλισμού 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων στην αγορά, οι 
οποίοι θα εξασφαλίζουν την τήρηση των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ενδείκνυται, 
για τον περαιτέρω περιορισμό των 
δυσμενών επιπτώσεων του εν λόγω 
εξοπλισμού στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον, να προβλεφθούν 
συστήματα τακτικού τεχνικού ελέγχου του 
ήδη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων. 

εξασφαλίζει πλήρως την τήρηση των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ενδείκνυται, 
για τον περαιτέρω περιορισμό των 
δυσμενών επιπτώσεων του εν λόγω 
εξοπλισμού στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον, να προβλεφθούν 
συστήματα τακτικού τεχνικού ελέγχου του 
ήδη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι 
ικανός να προκαλέσει σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον, ιδίως μέσω της 
μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να επιβληθεί γενική 
απαγόρευση των αεροψεκασμών, με 
δυνατότητα παρέκκλισης στις περιπτώσεις 
όπου αυτοί προσφέρουν σαφή 
πλεονεκτήματα, καθώς και περιβαλλοντικά 
οφέλη συγκριτικά με άλλες μεθόδους 
ψεκασμού ή όταν δεν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις.

(10) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι 
ικανός να προκαλέσει σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον, ιδίως μέσω της 
μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Για 
τον λόγο αυτό, ο αεροψεκασμός πρέπει να 
υπάγεται γενικά σε διαδικασία 
κοινοποίησης ή έγκρισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται μόνον όταν 
προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα, καθώς και 
περιβαλλοντικά οφέλη συγκριτικά με άλλες 
μεθόδους ψεκασμού ή όταν δεν υπάρχουν 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο 
αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποτροπή της ρύπανσης των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων με 
κατάλληλα μέτρα, όπως η δημιουργία 
ζωνών ανάσχεσης ή η φύτευση φρακτών 
κατά μήκος των επιφανειακών υδάτων, 
ώστε να περιορίζεται η έκθεση των 
υδατικών συστημάτων σε μετακινούμενα 
ψεκαστικά νέφη. Οι διαστάσεις των ζωνών 
ανάσχεσης πρέπει να εξαρτώνται ιδίως 

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να 
αποφεύγεται η ρύπανση των επιφανειακών 
και των υπόγειων υδάτων με κατάλληλες 
ρυθμίσεις και διατάξεις περί χρήσεως των 
προϊόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισής τους.
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από τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 
κλίμα, το μέγεθος του υδατορρεύματος, 
καθώς και από τα χαρακτηριστικά της 
γεωργίας στην εκάστοτε περιοχή. Η χρήση 
φυτοφαρμάκων στις περιοχές άντλησης 
πόσιμου νερού, στην επιφάνεια ή κατά 
μήκος οδών μεταφοράς, όπως οι 
σιδηροδρομικές γραμμές, ή σε 
σφραγισμένα ή πολύ διαπερατά εδάφη 
μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 
Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων στις 
περιοχές αυτές πρέπει να μειωθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό ή να καταργηθεί, 
όπου ενδείκνυται.

Αιτιολόγηση

Κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί χρήσεως 
των συγκεκριμένων προϊόντων και/ή να εφαρμόζονται τεχνικές που περιορίζουν τις απώλειες, 
όπως έχει καθορισθεί στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας έγκρισης. Στις διατάξεις αυτές 
ρυθμίζεται ήδη το θέμα της απόστασης από υδάτινα σώματα, και συνεπώς περιττεύει η 
απαίτηση για περαιτέρω ρυθμίσεις περί αποστάσεων. Επιπλέον, η χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε περιοχές πόσιμου ύδατος ρυθμίζεται ήδη με σχετικούς κανονισμούς σε εθνικό 
επίπεδο και συνεπώς δεν πρέπει να περιληφθεί εδώ.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πολύ 
ευπαθείς περιοχές, όπως οι περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται 
σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. Σε άλλους χώρους, 
όπως τα δημόσια πάρκα, οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις και οι παιδικές χαρές, το 
ευρύ κοινό διατρέχει μεγάλους κινδύνους 
λόγω έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Συνεπώς, 
η χρήση φυτοφαρμάκων στις περιοχές 
αυτές πρέπει να μειωθεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό ή να καταργηθεί, όπου 

(12) Σε πολύ ευπαθείς περιοχές, όπως οι 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 που 
προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 
ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα μείωσης 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων προς επίτευξη των κοινοτικών 
στόχων για τις εν λόγω περιοχές. Η πτυχή 
αυτή λαμβάνεται υπόψη στα εθνικά σχέδια 
δράσης και διαχείρισης για τις ιδιαίτερα 
προστατευόμενες περιοχές. Σε άλλους 
χώρους, όπως τα δημόσια πάρκα, οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις και οι παιδικές 
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ενδείκνυται. χαρές, πρέπει να διασφαλίζεται με 
διατάξεις περί χρήσεως των προϊόντων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισής τους ότι 
δεν υφίσταται μεγάλος κίνδυνος έκθεσης
του κοινού σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή ότι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Αιτιολόγηση

Ο επιδιωκόμενος περιορισμός της χρήσης επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν 
είναι επιβεβλημένος στην πραγματικότητα και δεν είναι αποδεκτός. Ο περιορισμός των 
χρήσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις λεγόμενες ευπαθείς περιοχές υπονοεί ότι η 
χρήση των εν λόγω προϊόντων εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο, ο οποίος δεν υπάρχει στην 
πραγματικότητα λόγω των αυστηρών κρατικών διατάξεων για τη χορήγηση άδειας και τη 
χρήση. Οι διατάξεις περί χρήσεως των προϊόντων που ορίζονται στη διαδικασία έγκρισης 
εξαλείφουν τον κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, και συνεπώς περιττεύουν 
περαιτέρω διατάξεις.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών από όλους τους γεωργούς θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση όλων των 
διαθέσιμων μέτρων καταπολέμησης των 
οργανισμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
των φυτοφαρμάκων, με ακριβέστερη 
στόχευση. Κατά συνέπεια, συμβάλλει στην 
περαιτέρω μείωση των κινδύνων για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τη 
γεωργία χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
ειδικότερα δε την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και να 
δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες για 
την εφαρμογή τεχνικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη χρήση ειδικών κατά 
καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει, στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων δράσης, να προωθήσουν 
τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
ειδικότερα δε την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και τη βιολογική 
γεωργία, όπως αυτή ορίζεται στον 
Κανονισμό [.../.../ΕΚ] σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, και να δημιουργήσουν τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών.

Τροπολογία 12
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Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
φυτοφάρμακα που έχουν τη μορφή 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως 
αυτά ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. […] σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως αυτά 
ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. […] 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, στοιχείο (β)

(β) ως «επαγγελματίας χρήστης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προβαίνει σε χρήση φυτοφαρμάκων στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των χειριστών, των τεχνικών, των 
υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων 
στον γεωργικό τομέα ή σε άλλους τομείς

(β) ως «επαγγελματίας χρήστης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προβαίνει σε χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στο πλαίσιο της δραστηριότητάς 
του, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο 
είτε για εργαζόμενο είτε για 
προσλαμβανόμενο για συγκεκριμένο έργο·
τα κράτη μέλη μπορούν να διακρίνουν τους 
επαγγελματίες χρήστες σε χρήστες με 
δικαίωμα εφαρμογής φυτοπροστασίας 
μόνο στην δική τους εκμετάλλευση και σε 
χρήστες με δικαίωμα παροχής υπηρεσιών 
φυτοπροστασίας σε εκμεταλλεύσεις 
τρίτων·

Ως χρήστες λογίζονται επίσης τα γήπεδα 
γκολφ, τα γήπεδα τένις και άλλες 
επιχειρήσεις στο χώρο της ψυχαγωγίας, 
δήμοι με τα πάρκα τους, καθώς επίσης 
υποδομές, όπως χώροι στάθμευσης, 
δρόμοι, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και 
τα συναφή·

Αιτιολόγηση

(Το πρώτο μέρος της αιτιολόγησης αφορά το γερμανικό κείμενο). Η οδηγία δεν πρέπει να 
καλύπτει αποκλειστικά τους γεωργούς, αλλά και κάθε άλλο χρήστη φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) ως «σύμβουλος» νοείται κάθε φυσικό ή (δ) ως «σύμβουλος» νοείται κάθε φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο που παρέχει συμβουλές
σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων σε ιδιωτικές 
υπηρεσίες συμβουλευτικής, των εμπορικών 
αντιπροσώπων και των παραγωγών ή 
λιανεμπόρων τροφίμων, κατά περίπτωση·

νομικό πρόσωπο που διαθέτει εκπαίδευση 
και κατάρτιση επιπέδου που 
προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη ώστε να 
εξουσιοδοτείται για την παροχή 
συμβουλών  σχετικά με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο 
πλαίσιο των εγκεκριμένων χρήσεων της 
χώρας όπου παράγεται το φυτικό προϊόν 
και των καθορισμένων κοινοτικών  
ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων·

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, στοιχείο θ α (νέο)

(θα) ως «δείκτης κινδύνου» νοείται μια 
παράμετρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την αξιολόγηση της έντασης της
χρήσης φυτοφαρμάκων και την εξάρτηση 
από αυτά.

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, τίτλος

Εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση των 
κινδύνων και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα

Εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση των 
κινδύνων και της χρήσης φυτοφαρμάκων

Τροπολογία 17
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων 
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών 
κινδύνου, και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, μετά από 
διαβούλευση με τις ενώσεις των γεωργών, 
τις οργανώσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, τον βιομηχανικό κλάδο και 
τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, εθνικά 
σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων, 
μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό 
τη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον 
και τη δημόσια υγεία, που προέρχονται από 
την χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Κατά την κατάρτιση των 
εθνικών σχεδίων δράσης λαμβάνονται 
υπόψη οι εθνικές, περιφερειακές και 



PE 378.875v02-00 14/38 AD\658220EL.doc

EL

τοπικές ιδιαίτερες συνθήκες.
Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προβλεπόμενων μέτρων.

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προβλεπόμενων μέτρων.

Τα εθνικά σχέδια δράσης μπορούν να 
αποτελούνται επίσης από ενοποιημένα 
περιφερειακά σχέδια που συντονίζονται σε 
εθνικό επίπεδο ή από περιφερειακά και 
εθνικά σχέδια.

Τροπολογία 18
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα εθνικά σχέδια δράσης 
περιλαμβάνουν, εάν είναι απαραίτητο, 
παρατηρήσεις επί των πτυχών που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 13.  
Λαμβάνουν υπόψη σχέδια που 
προβλέπονται σε άλλες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις σχετικά με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επί 
παραδείγματι σχέδια λήψης μέτρων 
δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Τα μέτρα που προβλέπονται στα εθνικά 
σχέδια δράσης μπορούν να είναι κυρίως 
νομοθετικής, φορολογικής ή εθελοντικής 
φύσεως και στηρίζονται στα αποτελέσματα 
σχετικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον ελάχιστα περιεχόμενα ή να αναφέρει τις πτυχές που 
πρέπει να εξετάζονται κατά την κατάρτιση των σχεδίων. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
αποφασίζουν πότε απαιτούνται συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή φορολογικά ή άλλα 
μέτρα προώθησης.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 1β (νέα)

1α. Μέρος των εθνικών σχεδίων δράσης 
αφορά την ολοκληρωμένη προστασία των 
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καλλιεργειών σύμφωνα με το άρθρο 13, με 
προτεραιότητα σε μέτρα προστασίας των 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
μέσων και την ενθάρρυνση των γεωργών 
που επιλέγουν να χρησιμοποιούν μη χημικά 
προϊόντα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 20
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.

2. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή.

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται 
τουλάχιστον ανά πενταετία και οι τυχόν
τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην 
Επιτροπή αμελλητί.

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται 
τουλάχιστον ανά πενταετία και 
ενημερώνονται με κριτήριο την επίτευξη 
των στόχων. Η επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ανάλυση όπου εκτιμάται κατά 
πόσον οι κίνδυνοι έχουν ληφθεί δεόντως 
υπόψη στο σχέδιο δράσης ή πρέπει να 
επανεκτιμηθούν. Τυχόν τροποποιήσεις των 
σχεδίων καθώς και τα βασικά 
αποτελέσματα της επανεξέτασης 
αναφέρονται στην Επιτροπή αμελλητί.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αφορούν την επανεξέταση πρέπει να διατυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η 
γνωστοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη είναι περιττή, εάν η Επιτροπή - όπως προτείνεται με 
τις προτεινόμενες τροπολογίες - δημιουργήσει προσβάσιμη από το κοινό βάση δεδομένων (πβλ. 
άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)).

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η Επιτροπή δημιουργεί βάση 
δεδομένων στο Διαδίκτυο, μέσω της 
οποίας το κοινό έχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
δράσης και τυχόν τροποποιήσεις τους, 
καθώς και στα βασικά αποτελέσματα των 
τακτικών επανεξετάσεων, ιδιαίτερα όσον 
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αφορά τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες στην 
επίτευξη των στόχων καθώς και τις 
σχετικές αιτιολογήσεις.

Αιτιολόγηση

Ουσιαστικό στοιχείο των εθνικών σχεδίων δράσης αποτελεί η συμμετοχή του κοινού.  
Επομένως, είναι λογικό να διατίθενται στο ευρύ κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη πληροφορίες 
σχετικές με τα εν λόγω σχέδια και τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και με τα αποτελέσματα 
των επανεξετάσεων μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων στο Διαδίκτυο. Με τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων καθίσταται άνευ αντικειμένου η ούτως ή άλλως περιττή υποχρέωση 
κοινοποίησης των κρατών μελών στα υπόλοιπα κράτη μέλη, η οποία, σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής, ισχύει μόνον για το αρχικό σχέδιο, και όχι για τις τροποποιήσεις του. Με τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων στο Διαδίκτυο καθίσταται περιττή η διάταξη σχετικά με τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια των τροπολογιών επί του άρθρου 4, παράγραφοι 2 και 2α 
(νέα) (τροπολογίες 20 και 21).

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Η κατάρτιση και υλοποίηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης είναι επιλέξιμη 
για κοινοτική χρηματοδότηση.

Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και 
σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλη κατάρτιση.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και 
σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλη και με ανεξάρτητο τρόπο 
οργανωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
σχετικά με την ορθή χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
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ανταποκρίνεται στο επίπεδο ευθύνης των 
εμπλεκομένων φορέων και  στο 
συγκεκριμένο ρόλο τους στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Έχει αποφασιστική σημασία να οργανώνεται η κατάρτιση χωρίς την επιρροή οικονομικών 
συμφερόντων ορισμένων κύκλων. Τούτο δεν αποκλείει τη συμμετοχή ειδικών από τη 
βιομηχανία ή τις ΜΚΟ. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας με την προσφορά κατάλληλων κύκλων κατάρτισης.

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Εντός διετίας από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα 
χορήγησης πιστοποιητικού το οποίο 
αποδεικνύει την παρακολούθηση πλήρων 
κύκλων κατάρτισης, που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα θέματα του παραρτήματος I.

2. Εντός τριετίας από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα 
κατάρτισης, που καλύπτουν τουλάχιστον τα 
θέματα του παραρτήματος I.

Αιτιολόγηση
Δύο έτη δεν επαρκούν για την υποχρεωτική κατάρτιση όλων των γεωργών.

Τροπολογία 26
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο)

Κατά συνέπεια και εφόσον και οι  αρμόδιες 
εθνικές αρχές το κρίνουν αναγκαίο, οι 
κάτοχοι των πιστοποιητικών της 
παραγράφου 1 οφείλουν να επικαιροποιούν 
την κατάρτισή τους. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
περαιτέρω κατάρτισης. 

Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα ταξινομημένα ως τοξικά ή 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα ταξινομημένα ως τοξικά ή 
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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.

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, το οποίο δεν είναι 
παλαιότερο των πέντε ετών, και είναι 
παρόν στον τόπο πώλησης και διαθέσιμο για 
τη παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
χρήση φυτοφαρμάκων στους πελάτες.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του αντίκτυπου εκ μέρους της Επιτροπής, το 
νομοθετικό πλαίσιο και οι επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της ορθής χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεταβάλλονται διαρκώς, είναι λογικό να προβλέπεται 
περιορισμός της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών.

Τροπολογία 28
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η πώληση 
φυτοφαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί για 
μη επαγγελματική χρήση περιορίζεται σε 
επαγγελματίες χρήστες οι οποίοι διαθέτουν 
το αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η πώληση 
εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων περιορίζεται σε επαγγελματίες 
χρήστες οι οποίοι διαθέτουν το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό και λαμβάνουν συμβουλές 
από επαγγελματίες συμβούλους που 
διαθέτουν κατάλληλα προσόντα και 
επίπεδο εκπαίδευσης και οι οποίοι 
ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 29
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
διανομείς που διαθέτουν στην αγορά 
φυτοφάρμακα για μη επαγγελματική χρήση 
την υποχρέωση να παρέχουν γενικές 
πληροφορίες για τους κινδύνους από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις 
πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο 
αποθήκευσης, χειρισμού και εφαρμογής και 
τη διάθεση των αποβλήτων.

3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
διανομείς που διαθέτουν στην αγορά 
φυτοφάρμακα για μη επαγγελματική χρήση 
την υποχρέωση να παρέχουν γενικές 
πληροφορίες για την ορθή χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά, ιδίως σχετικά με 
πιθανούς κινδύνους, την έκθεση, τον ορθό 
τρόπο αποθήκευσης, χειρισμού και 
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εφαρμογής και τη διάθεση των αποβλήτων.

Τα μέτρα που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Τα μέτρα που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται εντός 
επτά ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Στόχος της ενημέρωσης εκ μέρους των παρασκευαστών και διανομέων πρέπει να είναι η ορθή 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό τους 
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Η ενημέρωση πρέπει να επισημαίνει τους κινδύνους 
που προέρχονται από τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
μπορεί να ποικίλλουν αναλόγως του προϊόντος και του τρόπου χρήσης του. 

Απαιτείται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της κατάρτισης κατά τα δύο πρώτα έτη της 
εφαρμογής του συστήματος.

Τροπολογία 30
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 ενημέρωσης
και τη διάθεση πληροφοριών στο ευρύ κοινό 
σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους, 
καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην υγεία και το περιβάλλον. Παρέχονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη 
γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, την 
υπεύθυνη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων,  καθώς και τις εναλλακτικές 
λύσεις χωρίς χημικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι η σχεδιαζόμενη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
δεν θα αφορά μόνο τους κινδύνους που συνδέονται με την χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Αυτή τη στιγμή επισείονται στην κοινή γνώμη μόνο οι κίνδυνοι των προϊόντων 
φυτοπροστασίας. Θα πρέπει πολύ περισσότερο - και αυτό ζητείται με την παρούσα τροπολογία -
να επιδιωχθεί ο στόχος της αντικειμενικής ενημέρωσης για την αναγκαιότητα και τη
βιωσιμότητα των χρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της προβολής της σημασίας 
τους για τη σημερινή παραγωγή τροφίμων.
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Τροπολογία 31
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον τακτικό 
έλεγχο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 
επαγγελματικής χρήσης. Για τον σκοπό 
αυτό, θεσπίζουν συστήματα χορήγησης 
πιστοποιητικών τα οποία καθιστούν 
δυνατή την εξακρίβωση της διενέργειας 
των ελέγχων.

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν συστήματα 
παροχής κινήτρων για να εξασφαλίζουν τον 
τακτικό έλεγχο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 
επαγγελματικής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Με την παροχή κινήτρων, οι χρήστες θα κατανοήσουν καλύτερα τον έλεγχο του εξοπλισμού από 
ό,τι με υποχρεωτικά μέτρα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Εντός πενταετίας από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 
1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
σύνολο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 
επαγγελματικής χρήσης έχει ελεγχθεί 
τουλάχιστον μία φορά και ότι 
χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς 
σκοπούς μόνον εξοπλισμός και εξαρτήματα 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε έλεγχο με επιτυχή 
αποτελέσματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ειδική αυτή ρύθμιση μπορεί να παραλειφθεί για λόγους επικουρικότητας.

Τροπολογία 33
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των 
ελέγχων και ενημερώνουν σχετικά την 

διαγράφεται
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Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή.

Τροπολογία 34
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
τους αεροψεκασμούς λαμβάνοντας υπόψη 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.

Αιτιολόγηση

Η γενική απαγόρευση των αεροψεκασμών είναι ένα μέτρο που συνεπάγεται υπερβολική 
γραφειοκρατία και δεν είναι λογικό, καθώς είναι σαφές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 
ενδείκνυνται άλλοι τρόποι χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αμπέλια, δάση). Είναι 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι οι αεροψεκασμοί πραγματοποιούνται 
μόνον όταν είναι απαραίτητοι. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να 
αποφασίζουν κατά πόσον στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται διαδικασία έγκρισης ή 
κοινοποίησης. Η απαίτηση προσκόμισης εγγράφων δεν είναι απαραίτητη, εάν ληφθούν υπόψη 
οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
σε υφιστάμενες εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 35
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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας επί των παραγράφων 1 και 4. 

Τροπολογία 36
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή.

Τροπολογία 37
Άρθρο 9, παράγραφος 4

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

4. Ο αεροψεκασμός επιτρέπεται μόνον 
εφόσον πληρούνται 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 
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 χειριστής που εκτελεί τον 
αεροψεκασμό πρέπει να διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό· το άρθρο 6, παράγραφος 3, 
εδάφιο 2 εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν·

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.

(γα) πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων και 
των διερχομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με εκείνη που πρόκειται να 
καλύψει ο ψεκασμός·
(γβ) ο αεροψεκασμός κοινοποιήθηκε 
προηγουμένως στην αρμόδια αρχή ή 
εγκρίθηκε από αυτήν.

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν προβλέπουν διαδικασία έγκρισης ή 
κοινοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, ο αεροψεκασμός επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 4. Η πρόταση της Επιτροπής δημιουργεί επιπλέον αδικαιολόγητα 
γραφειοκρατικό φόρτο. Πρέπει να τηρηθεί η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 
6, παράγραφος 3, εδάφιο 2. 

Τροπολογία 38
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Άρθρο 9, παράγραφος 5

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας επί των παραγράφων 1 και 4. Πβλ. την 
αιτιολόγηση των τροπολογιών 34 και 37.

Τροπολογία 39
Άρθρο 9, παράγραφος 6

6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των 
παρεκκλίσεων που εγκρίνουν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση τεκμηρίωσης δεν είναι απαραίτητη, εάν ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις περιβαλλοντικές πληροφορίες και σε υφιστάμενες 
εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 40
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Όταν χρησιμοποιούνται 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε περιοχή 
που γειτνιάζει με υδατικά συστήματα, τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κατάρτισης 
και υλοποίησης των εθνικών σχεδίων 
δράσης, προβλέπουν μέτρα τα οποία 
διασφαλίζουν με κατάλληλο τρόπο ότι 
προτιμώνται: 

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση νομική ασφάλεια και ασφάλεια 
σχεδιασμού· τούτο ισχύει ιδιαίτερα για την αόριστη διατύπωση της σημερινής παραγράφου 1. 
Πρόκειται για προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύονται κατά προτεραιότητα από τα κράτη 
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μέλη στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης όπως ορίζονται στο άρθρο 4.  

Τροπολογία 41
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
κατάρτισης και υλοποίησης των εθνικών 
σχεδίων δράσης, εξετάζουν ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα μέτρα προστασίας των υδατικών 
συστημάτων:

(α) δημιουργία ζωνών ανάσχεσης και 
προστασίας, στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
εφαρμογή ή αποθήκευση φυτοφαρμάκων, 
στους αγρούς που βρίσκονται δίπλα σε 
υδατορρεύματα, ιδίως δε δίπλα σε ζώνες 
ασφαλείας για την παραγωγή πόσιμου 
ύδατος που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2000/60/EΚ· οι διαστάσεις των ζωνών 
ανάσχεσης καθορίζονται σε συνάρτηση με 
τους κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής·

(β) λήψη κατάλληλων μέτρων για τον 
περιορισμό της αερομεταφοράς 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
τουλάχιστον στις κατακόρυφες 
καλλιέργειες (οπωρώνες, αμπελώνες, 
φυτείες λυκίσκου κ.ά.), που γειτνιάζουν 
άμεσα με υδατορρεύματα·

(γ) λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο να 
περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή να 
καταργηθεί παντελώς, όπου ενδείκνυται, η 
εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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.

Τα μέτρα που ορίζονται στο στοιχείο (α) 
προβλέπονται σε όλα τα εθνικά σχέδια 
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δράσης.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της παραγράφου 1α (νέας), στοιχεία (α) έως (γ) αντιστοιχεί ουσιαστικά στο κείμενο 
των παραγράφων 2 έως 4 της πρότασης της Επιτροπής. Δεδομένου ότι τα μέτρα αποσκοπούν 
στην επίτευξη του ιδίου στόχου, συγκεντρώνονται σε μία παράγραφο. Η δημιουργία ζωνών 
ανάσχεσης και προστασίας για ύδατα και πόσιμο νερό αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο των 
εθνικών σχεδίων δράσης. Όπως δείχνει το παράδειγμα της Δανίας, εθελοντικά μέτρα μπορούν 
και στην περίπτωση αυτή να είναι εξ ίσου αποτελεσματικά, όπως και οι δεσμευτικές 
νομοθετικές διατάξεις. 

Τροπολογία 42
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή έχει καταστεί παράγραφος 1α (νέα), στοιχείο (α) (πβλ. τροπολογία 41).

Τροπολογία 43
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό 
της αερομεταφοράς φυτοφαρμάκων, 
τουλάχιστον στις κατακόρυφες 
καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων οι 
οπωρώνες, οι αμπελώνες και οι φυτείες 
λυκίσκου, που γειτνιάζουν άμεσα με 
υδατορρεύματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή έχει καταστεί παράγραφος 1α (νέα), στοιχείο (β) (πβλ. τροπολογία 41).



PE 378.875v02-00 26/38 AD\658220EL.doc

EL

Τροπολογία 44
Άρθρο 10, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή έχει καταστεί παράγραφος 1α (νέα), στοιχείο (γ) (πβλ. τροπολογία 41).

Τροπολογία 45
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 1, εισαγωγή

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

Με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν την υιοθέτηση των 
ακόλουθων μέτρων:

Αιτιολόγηση

Ως βάση για αποφάσεις σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
ευαίσθητες περιοχές λαμβάνεται η εκάστοτε αξιολόγηση κινδύνου. Αποφασιστική σημασία δεν 
έχει η απαγόρευση, αλλά η προσεκτική και περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων προστασίας. Στους κανονισμούς για τις 
περιοχές Natura 2000 καθορίζονται οι κάθε είδους απαγορεύσεις και απαιτήσεις, και συνεπώς 
η περαιτέρω ειδική ρύθμιση περιττεύει λόγω επικουρικότητας.

Τροπολογία 46
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(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, 

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

πληθυσμού, τουλάχιστον σε πάρκα, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση καθιστά το κείμενο ακριβέστερο και σαφέστερο. Αποφασιστική σημασία δεν 
έχει η απαγόρευση, αλλά η όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων προστασίας εκτάσεων που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό. Λαμβανομένης υπόψη της χαμηλής κατανάλωσης σε 
δημόσιες εκτάσεις, η παρούσα διάταξη προφανώς εφαρμόζεται ήδη ευρέως στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 47
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) και εδάφιο 2

(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.

διαγράφεται

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

Τροπολογία 48
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

Οι περιορισμοί στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 δεν 
αποκλείουν την εθελοντική λήψη μέτρων 
στήριξης σύμφωνα με τους κανονισμούς 
για τα διαρθρωτικά ταμεία και τον 
κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της τελευταίας πρότασης είναι απαραίτητη, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι ο 
περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περιοχές του δικτύου 2000 προς 
επίτευξη των στόχων διατήρησης δεν αντιβαίνει στην αρχή της εθελοντικής λήψης μέτρων 
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στήριξης. Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει σαφή θέση επί του 
ζητήματος αυτού, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλη νομική ανασφάλεια στα κράτη 
μέλη και έχει δυσχεράνει την εφαρμογή περιβαλλοντικών γεωργικών μέτρων.

Τροπολογία 49
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, στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης και επί τη βάσει σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, θεσπίζουν
μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται 
αναγκαία, ώστε οι ακόλουθες εργασίες να 
μην εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον:

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά σχέδια δράσης. Κύριος στόχος 
είναι να διασφαλισθεί ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όντως στην πράξη με 
ανάλογες δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις για το 
σκοπό αυτό.

Τροπολογία 50
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή των 
επικίνδυνων εργασιών χειρισμού 
φυτοφαρμάκων που είναι εγκεκριμένα για 
μη επαγγελματική χρήση.

2. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης και επί τη βάσει σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, θεσπίζουν
μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται 
αναγκαία για την αποτροπή των 
επικίνδυνων εργασιών χειρισμού 
φυτοφαρμάκων που είναι εγκεκριμένα για 
μη επαγγελματική χρήση

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας 49.

Τροπολογία 51
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
κατασκευή των χώρων αποθήκευσης 
φυτοφαρμάκων κατά τρόπο ώστε να 
προλαμβάνεται η ακούσια ελευθέρωση.

3. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης και επί τη βάσει σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, θεσπίζουν
μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται 
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αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίσουν
την κατασκευή των χώρων αποθήκευσης 
φυτοφαρμάκων κατά τρόπο ώστε να 
προλαμβάνεται η ακούσια ελευθέρωση

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας 49.

Τροπολογία 52
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα 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.

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν συστήματα 
παροχής κινήτρων για την προώθηση της 
γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
η οποία περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Με τα συστήματα κινήτρων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κατανόηση εκ μέρους των χρηστών για 
μικρότερη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, από ό,τι με 
υποχρεωτικά μέτρα. Πρέπει, ακόμη, να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
θα εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Εξυπακούεται ότι τα επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα, αν 
χρησιμοποιούνται σωστά, δεν έχουν περαιτέρω επιπτώσεις παρά μόνο στο αντικείμενο στόχο.

Τροπολογία 53
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών ή στηρίζουν τη 

διαγράφεται
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δημιουργία των συνθηκών αυτών.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο έχει ενσωματωθεί στην παράγραφο 1 (πβλ. τροπολογία 52). 

Τροπολογία 54
Άρθρο 13, παράγραφος 5

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το αντικείμενο της παραγράφου 5 ρυθμίζεται ήδη στο άρθρο 52 του κανονισμού σχετικά με τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. 

Τροπολογία 55
Άρθρο 13, παράγραφος 6

6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα 
αναγκαία κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να εφαρμόζουν ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

διαγράφεται

Τροπολογία 56
Άρθρο 13, παράγραφος 7

7. Τα γενικά πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
εκπονούνται με τη διαδικασία του άρθρου 
52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […].

7. Η Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη, μπορεί να αναθέσει την 
εκπόνηση γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[…]. Τα πρότυπα αυτά ενθαρρύνουν τη 
δημόσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 57
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Άρθρο 13, παράγραφος 8

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ιδιαίτερων πανευρωπαϊκών προτύπων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για 
συγκεκριμένες καλλιέργειες απορρίπτεται, διότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές φυσικές και κλιματικές συνθήκες κάθε τόπου στην Ευρώπη και αντίκειται στην 
ιδέα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως έννοιας στην οποία οι τοπικές συνθήκες 
αποτελούν ουσιαστική βάση κάθε μέτρου.  

Τροπολογία 58
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 
άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
3, σε συνδυασμό με το παράρτημα III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, 
θεωρούνται ότι έχουν εκπληρωθεί όσον 
αφορά τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
προσκομίζει έγγραφα που αποδεικνύουν τη 
συμμετοχή σε κύκλο εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 
καθώς και τη χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 8.

Αιτιολόγηση

Ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελούν οι 
επαρκείς γνώσεις και η καλή λειτουργία των μηχανημάτων. Είναι επομένως αρκετό, για να 
ελεγχθεί η τήρηση της αρχής της πολλαπλής συμμόρφωσης, να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος 
τα σχετικά πιστοποιητικά κατάρτισης και λειτουργίας των μηχανημάτων. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παραβάσεις κατά τη διενέργεια διασταυρούμενων ελέγχων βάσει άλλων 
νομοθετικών ρυθμίσεων (Cross-Checks), επιβάλλονται φυσικά κυρώσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1782/2003.

Τροπολογία 59
Άρθρο 14, παράγραφος 1



PE 378.875v02-00 32/38 AD\658220EL.doc

EL

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.

1. Η Επιτροπή εκπονεί εναρμονισμένους 
δείκτες κινδύνου και χρήσης 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.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες και για τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 60
Άρθρο 14, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν στατιστικά 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. [ESTAT...] για 
τους εξής σκοπούς:

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στατιστικά στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. [ESTAT...] για τους 
εξής σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Εάν δεν εγκριθεί ο κανονισμός σχετικά με τις στατιστικές που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, θα χρησιμοποιούνται άλλα στατιστικά στοιχεία.

Τροπολογία 61
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) υπολογισμός κοινών και 
εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου σε 
εθνικό επίπεδο·

(α) υπολογισμός κοινών και 
εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου και 
χρήσης σε εθνικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 59.

Τροπολογία 62
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο βα (νέο)

(βα) εντοπισμός των τάσεων εμφάνισης 
επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών και 
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ανάπτυξης μυκήτων·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προσοχή και στα ανωτέρω προβλήματα, διότι και αυτά επηρεάζουν τους 
δείκτες κινδύνου κατά τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 63
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) κατάρτιση, αξιολόγηση και 
προσαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης.  

Τροπολογία 64
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 
διενεργούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων που διενεργούν κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 2.

Τα αποτελέσματα διατίθενται στο ευρύ 
κοινό μέσω βάσεως δεδομένων στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 2, 
στοιχείο (α).

Τροπολογία 65
Άρθρο 14, παράγραφος 4, εδάφιο 1

4. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. [ESTAT...], 
καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 για τον υπολογισμό 
δεικτών κινδύνου σε κοινοτικό επίπεδο, με 
σκοπό την εκτίμηση των τάσεων των 
κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

4. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τα στατιστικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. [ESTAT...], καθώς 
και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 για τον υπολογισμό δεικτών 
κινδύνου και χρήσης σε κοινοτικό επίπεδο, 
με σκοπό την εκτίμηση των τάσεων των 
κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων.
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Τροπολογία 66
Άρθρο 14, παράγραφος 4, εδάφιο 2 α (νέο)

Τα αποτελέσματα διατίθενται στο ευρύ 
κοινό μέσω βάσεως δεδομένων στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 67
Άρθρο 14, παράγραφος 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.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 
στοιχείο α) και της παραγράφου 3, οι δείκτες 
κινδύνου και χρήσης 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.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 59.

Τροπολογία 68
Άρθρο 14, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Κατά τη συλλογή δεδομένων 
λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί της 
Κοινότητας δεν επιβαρύνονται με 
πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής 
εγγράφων και δυσανάλογες υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Για τους γεωργούς ισχύουν ήδη υπερβολικές υποχρεώσεις υποβολής εγγράφων και αναφοράς.  
Εάν θεσπισθεί μελλοντικά κανονισμός σχετικά με τις στατιστικές που αφορούν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες 
δυσανάλογες υποχρεώσεις κοινοποίησης, αναφοράς και τεκμηρίωσης για τους γεωργούς. 
Κανονικά είναι αρκετή η συλλογή τυχαίων δειγμάτων κλπ. σε εθελοντική βάση ή ως 
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αποτέλεσμα διενεργηθέντων ελέγχων.

Τροπολογία 69
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.

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

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προθεσμίες που ισχύουν για την επανεξέταση των σχεδίων.

Τροπολογία 70
Άρθρο 15 α (νέα)

Άρθρο 15α.
Η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκό ταμείο 
για εφαρμογές μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να ενθαρρύνει την συνεργασία 
μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων των
κρατών μελών για την έρευνα της χρήσης
καλλιεργειών σε μονάδες μικρής κλίμακας.
Παράλληλα με το ταμείο, η Επιτροπή 
θεσπίζει πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε καλλιέργειες μικρής 
κλίμακας και την αειφόρο χρήση των 
προϊόντων αυτών.

Τροπολογία 71
Άρθρο 16, εδάφιο 1

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η 
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επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

εφαρμογή τους. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη διατύπωση των διατάξεων σχετικά με την επιβολή κυρώσεων. 

Τροπολογία 72
Άρθρο 16 α (νέο)

Άρθρο 16 α
Οι διατάξεις της οδηγίας 2004/35/ΕΚ δεν 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι γεωργοί χρησιμοποιούν
φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με 
τις διατάξεις έγκρισης.

Αιτιολόγηση

Γεωργοί που τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν ευθύνονται 
για περιβαλλοντική βλάβη υπό την έννοια της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. Η χρησιμοποίηση 
επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις περί χρήσεως των προϊόντων 
απαλλάσσει το γεωργό από την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/35/ΕΚ.

Τροπολογία 73
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στη σύνταξη του κειμένου. Η αναφορά στο άρθρο 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ είναι περιττή, διότι σε κανένα σημείο του κειμένου δεν γίνεται αναφορά στη 
διαδικασία αυτή.

Τροπολογία 74
Άρθρο 18, παράγραφος 3

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
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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.

άρθρα 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή της επιτροπολογίας είναι απαραίτητη, διότι η οδηγία προβλέπει σε ορισμένα 
σημεία ότι γενικές διατάξεις μη ουσιαστικού χαρακτήρα τροποποιούνται με τη διαδικασία της 
κανονιστικής επιτροπής (άρθρο 5, παράγραφος 3, άρθρο 8, παράγραφος 5 και άρθρο 14, 
παράγραφος 1)· προς τούτο η απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου έχει εισαγάγει την 
"διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο". Ο καθορισμός προθεσμιών σύμφωνα με το 
άρθρο 5α, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ δεν είναι απαραίτητος, διότι δεν 
αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις.  

Τροπολογία 75
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο γα)

 (γα) τη δημιουργία βάσης δεδομένων στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 2α.
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