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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
σχετίζεται άμεσα με τη «θεματική στρατηγική για αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων», που 
είχε κατατεθεί λίγους μήνες νωρίτερα. Στόχος της πρότασης είναι η πανευρωπαϊκή
εναρμόνιση των εθνικών στατιστικών με την πώληση και χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο τέτοιο που να επιτρέπει τη συλλογή 
αντιπροσωπευτικών στοιχείων και το μεσοπρόθεσμο περιορισμό των κινδύνων και της 
επιβάρυνσης για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τη χρήση αυτών των 
προϊόντων. 

Από αυτή την άποψη είναι αναγκαίο, κατά τη γνώμη του συντάκτη, να αποφευχθεί ο διπλός
φόρτος από την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών, ιδίως για τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Στις εκκρεμούσες προς το παρόν νομοθετικές προτάσεις της θεματικής
στρατηγικής προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη διατήρηση στοιχείων τα οποία 
διαφωτίζουν τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και για τη διαβίβαση 
στοιχείων πώλησης εκ μέρους των παραγωγών (βλ. προ παντός άρθρο 64 του σχεδιαζόμενου 
κανονισμού περί αδειοδοτήσεως· COM (2006) 0388). Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης
συλλογής στατιστικών στοιχείων πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε αυτές τις διατάξεις. 

Εκτός αυτού παρόμοιες για την τήρηση στοιχείων αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο 
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αλλά και ιδιωτικών συστημάτων διασφάλισης της 
ποιότητας όπως το EUREPGAP. Τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία από επιχειρήσεις, οι οποίες
ασκούν τη διαχείριση με αυτές τις προδιαγραφές, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 
προτεραιότητα για στατιστική έρευνα, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή 
η ομάδα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέσο όρο στο σύνολο των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων. 

Βάση των ερευνών πρέπει να είναι τα στοιχεία σχετικά με τα παραγόμενα και διατιθέμενα
στην αγορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται από παραγωγούς 
και εμπόρους στην αρμόδια αρχή. Σε αυτό πλαίσιο, από την άποψη των κατά το δυνατόν 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών συλλογών δεδομένων, δεν αρκεί να περιγραφεί στις 
εκτελεστικές διατάξεις η υποχρέωση υποβολής έκθεσης αυτών των παραγόντων (όπως 
προβλέπει το άρθρο 64 του κανονισμού περί αδειοδοτήσεως). Η υποχρέωση υποβολή
έκθεσης πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, καθώς παρέχει τα βασικά στοιχεία για μια συγκέντρωση των στοιχείων χρήσης 
αυτών των προϊόντων (βλ. παράρτημα II, παράγραφο 1).

Κατά την άποψη του συντάκτη της γνωμοδότησης δεν δικαιολογείται να εξαιρείται η μη 
γεωργική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Ενώ η ιδιωτική χρήση π.χ. στον κήπο μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω των
στοιχείων πώλησης, στους επαγγελματικούς χρήστες και στους σε εκτεταμένο βαθμό χρήστες 
(όπως δημοτικές υπηρεσίες, συγκοινωνιακοί οργανισμοί) πρέπει να τεθούν οι ίδιες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση και τη συλλογή  στοιχείων όπως στους γεωργούς. 

Τα συγκεντρωμένα στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν χρησιμότερα στην υλοποίηση της 
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θεματικής στρατηγικής. Ο συντάκτης προτείνει ως εκ τούτου να αξιολογούνται τα
συγκεντρωμένα στοιχεία από ομάδα ειδικών και να κρίνονται με βάση τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Αυτή η ομάδα ειδικών πρέπει να συγκροτηθεί
υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για τα εθνικά σχέδια δράσης και να δικτυωθεί 
διευρωπαϊκά. 

Τα στοιχεία για τα παραγόμενα και πωλούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται έτσι ώστε όχι μόνο να παρέχουν τη βάση για τη διερεύνηση της χρήσης 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και να δίνουν ταυτόχρονα στις αρχές μια αφετηρία 
για την κατάρτιση ροών παραγωγής. Θα αρκούσε για τούτο να καταστούν διάφανες οι ροές 
εμπορίας προς τους βασικούς πελάτες ή το τοπικό μικρεμπόριο.  Εν όψει μάλιστα των
εντεινόμενων προβλημάτων με τις παράνομες εισαγωγές, σύμφωνα με καταγγελίες του
κλάδου, η κατάρτιση ροών παραγωγής στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μπορεί να αποβεί χρήσιμο μέσο για τις αρμόδιες αρχές, το οποίο θα δώσει ουσιαστική 
προστιθέμενη αξία στην προτεινόμενη συγκέντρωση στοιχείων. 

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
Άρθρο 1, τίτλος

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής Περιεχόμενο, πεδίο εφαρμογής και 
στοχοθέτηση

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 2, 2η παύλα

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

– στις ετήσιες ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα II.

Τροπολογία 3

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Οι στατιστικές εξυπηρετούν ιδιαίτερα:

– την εφαρμογή και αξιολόγηση της
θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων,
– την ανάπτυξη εναρμονισμένων εθνικών 
και κοινοτικών δεικτών κινδύνου, την 
εκτίμηση τάσεων στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς 
και την εκτίμηση της αποδοτικότητας των 
εθνικών σχεδίων δράσης σύμφωνα με την 
οδηγία ΧΧΧ σχετικά με το πλαίσιο δράσης 
για την αειφόρο χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (CΟΜ 
(2006) 0373),
– την κατάρτιση ροών παραγωγής κατά
την παραγωγή, εμπορία και χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους θέτει το κοινοτικό δίκαιο. 
Εκτός αυτού τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καθίστανται οι ροές 
παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων σαφείς και να δίνουν ενδείξεις έτσι για ενδεχόμενη 
χρήση παράνομων προϊόντων.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 1, παύλες 1 έως 3

– έρευνες,
– υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
εφαρμόζονται στους προμηθευτές όσον 
αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά· μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ξεχωριστές εγκρίσεις για 
επαγγελματικές και μη επαγγελματικές 
χρήσεις,

– υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
εφαρμόζονται στους προμηθευτές όσον 
αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά· μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ξεχωριστές εγκρίσεις για 
επαγγελματικές και μη επαγγελματικές 
χρήσεις· ιδιαίτερα υποχρεώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 64, παρ. 2, του κανονισμού 
XXX σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (COM 
(2006)0388)·

– υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
εφαρμόζονται στους επαγγελματικούς 
χρήστες με βάση τα τηρούμενα αρχεία 
σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών 

– υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
εφαρμόζονται στους επαγγελματικούς 
χρήστες με βάση τα τηρούμενα αρχεία 
σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων, προϊόντων· ιδιαίτερα υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1, του 
κανονισμού XXX σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (COM (2006)0388)·
– έρευνες,

Αιτιολόγηση

Ο διπλός φόρτος των αγροτών με άλλες υποχρεώσεις για υποβολή δικαιολογητικών και 
συλλογή δεδομένων πρέπει να αποφευχθεί και, αν κριθεί σκόπιμο, να χρησιμοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα άλλες πηγές. Από τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα
παρακολούθηση των ερευνών. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
- οι παραγωγοί φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων καθώς και 
- οι υπεύθυνοι της διάθεσης στην 

αγορά ή της εισαγωγής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές έκθεση
σχετικά με:
- τις ποσότητες στις οποίες παράγεται
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
- τις ποσότητες στις οποίες παραδίδεται
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ή στους 
χονδρεμπόρους εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,
- τις ποσότητες στις οποίες εξάγεται 
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται από
τις αρμόδιες αρχές και δημοσιεύονται, με
την επιφύλαξη του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα συγκεκριμένων πληροφοριών.



AD\688047EL.doc 7/9 PE384.217v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τους παραγωγούς και τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά, σχετικά με τις ποσότητες που διατέθηκαν 
στην αγορά ή εξάχθηκαν είναι σημαντικό συστατικό στοιχείο για τη σύνταξη δεδομένων και 
πρέπει επομένως να αναφερθεί ρητά στο κείμενο βάσης αυτού του κανονισμού. 

Τροπολογία 6
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
κάθε πέντε έτη. Η έκθεση αυτή αξιολογεί 
ιδίως την ποιότητα των διαβιβαζόμενων 
στοιχείων, το φόρτο των επιχειρήσεων και 
τη χρησιμότητα των εν λόγω στατιστικών 
στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. 

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

Τροπολογία 7
Παράρτημα I, τίτλος

Στατιστικές σχετικά με τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

Στατιστικές σχετικά με την παραγωγή και 
τη διάθεση στην αγορά των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή των εν λόγω ποσοτήτων πρέπει να συμπεριληφθεί. 

Τροπολογία 8
Παράρτημα I, τμήμα 2α (νέο)
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ΤΜΗΜΑ 2α
Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Οι παραγωγοί φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων καθώς και οι υπεύθυνοι για τη 
διάθεση στην αγορά ή την εισαγωγή
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ετησίως 
έκθεση σχετικά με 
- τις ποσότητες στις οποίες παράγεται
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
- τις ποσότητες στις οποίες παραδίδεται
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ή στους 
χονδρεμπόρους εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,
- τις ποσότητες στις οποίες εξάγεται 
συγκεκριμένη δραστική ουσία ή 
συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Τροπολογία 9

Παράρτημα I, τμήμα 6, παράγραφος 3

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 φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά τόσο
για γεωργική όσο και για μη γεωργική 
χρήση. Οι εκτιμήσεις αυτές ανανεώνονται 
κάθε πέντε έτη.

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 φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για 
γεωργική, κηπευτική και για μη γεωργική 
χρήση, ιδίως στις μεταφορές, σε δημόσιες 
εκτάσεις πρασίνου και στη χρήση στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι εκτιμήσεις αυτές 
ανανεώνονται κάθε πέντε έτη.

Τροπολογία 10
Παράρτημα II, τμήμα 1, παράγραφος 1

1. Οι στατιστικές καλύπτουν τη γεωργική 1. Οι στατιστικές καλύπτουν τη γεωργική, 
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χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε κάθε κράτος μέλος.

κηπευτική και την επαγγελματική μη 
γεωργική χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 11
Παράρτημα II, τμήμα 6, εδάφιο 5α (νέο)

- η υπολογιζόμενη μέση δαπάνη συλλογής 
στοιχείων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και τις κηπευτικές μονάδες και 
οποιοσδήποτε τρόπος μείωσης αυτής της 
δαπάνης.
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