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Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 29
πρώτη αιτιολογική αναφορά

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 152 παράγραφος 4 και 175 
παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον. Θα πρέπει να αναφέρονται ως νομική βάση της οδηγίας τόσο η δημόσια υγεία 
όσο και το περιβάλλον.
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Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της 
απόφασης 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, 
πρέπει να θεσπιστεί κοινό νομικό πλαίσιο 
για να επιτευχθεί αειφόρος χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της 
απόφασης 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, 
πρέπει να θεσπιστεί κοινό νομικό πλαίσιο 
για να επιτευχθεί αειφόρος χρήση των 
φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συνέπειας προς τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με την εμπορία προϊόντων 
φυτοπροστασίας. 

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 31
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) 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 θα 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.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη μετρήσιμης μείωσης στη χρήση φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την Κοινότητα, τα 
εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να συντονίζονται με σχέδια που καταρτίζονται για την 
εφαρμογή άλλων συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων.

Amendment by Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 32
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) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και δεικτών 
μείωσης της χρήσης και των κινδύνων των 
φυτοφαρμάκων, στα οποία να αναφέρονται 
οι οικονομικοί πόροι και οι θέσεις του 
προϋπολογισμού για την υλοποίησή τους 
μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολιτικές που περιλαμβάνουν στόχους μείωσης έχουν ήδη θεσπιστεί στη Δανία, τη Σουηδία, την 
Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Ο όρος "μείωση της χρήσης" ανταποκρίνεται καλύτερα 
στο πρόβλημα της αύξησης της χρήσης των φυτοφαρμάκων παρά την εμφάνιση φυτοφαρμάκων 
που είναι δραστικά σε μικρότερες δόσεις Οι γεωργοί εξαρτώνται οικονομικά και τεχνικά από τα 
φυτοφάρμακα για την προστασία των καλιεργειών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι στόχοι των εθνικών σχεδίων δράσης τους μπορούν να επιτευχθούν μέσα 
στο καθορισμένο χρονοδιάγραμα, διαθέτοντας επαρκείς πόρους.
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Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 33

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) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
στόχων πρόληψης των κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου 
και της εξάρτησης από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και στην προώθηση 
και ενθάρρυνση της υιοθέτησης 
φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
καλλιεργειών 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι όσον αφορά τη δημόσια υγεία πρέπει να προληφθούν πλήρως και όχι απλά να 
μειωθούν. Πρέπει τα κράτη μέλη να κατανοήσουν απόλυτα ότι οι στόχοι που περιλαμβάνονται 
στα εθνικά σχέδια δράσης έχουν ως γνώμονα την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο για την 
υγεία όσο και για το περιβάλλον. Αν η απαίτηση για προώθηση φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών  χωρίς χημικές ουσίες δεν συνοδεύεται από την πραγματική επιθυμία 
των κρατών μελών να ενθαρρύνουν την υιοθέτησή τους, ο στόχος αυτός θα μπορούσε να 
καταστεί άνευ αντικειμένου.   

Κατάθεση: Glenis Willmott

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 

(3) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
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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.

χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
στόχων μείωσης των κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου 
και της εξάρτησης από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, καθώς και στην προώθηση 
και ενθάρρυνση της υιοθέτησης 
φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
καλλιεργειών 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει τα κράτη μέλη να κατανοήσουν απόλυτα ότι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στα εθνικά 
σχέδια δράσης έχουν ως γνώμονα την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο για την υγεία όσο και 
για το περιβάλλον. Αν η απαίτηση για προώθηση φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών  χωρίς χημικές ουσίες δεν συνοδεύεται από την πραγματική επιθυμία των κρατών 
μελών να ενθαρρύνουν την υιοθέτησή τους, ο στόχος αυτός θα μπορούσε να καταστεί άνευ 
αντικειμένου.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 35
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 

(3) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
ποσοτικών στόχων μείωσης, στην 
κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων και 
δεικτών για τον κίνδυνο και την ένταση 
της χρήσης 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 
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που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με 
άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για τα 
φυτοφάρμακα.

στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα 
με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για 
τα φυτοφάρμακα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 36
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) 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 συγκεκριμένων στόχων με 
χρονοδιάγραμμα για τη μείωση 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κύριος προορισμός των εθνικών σχεδίων δράσης είναι η μείωση των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα, αλλά τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συγκεκριμένες 
προθεσμίες και στόχους.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 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) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό 
ποσοτικών στόχων μείωσης, 
χρονοδιαγραμμάτων και δεικτών για τον 
κίνδυνο και την ένταση της χρήσης 
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 38
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) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα 
οποία θα αποβλέπουν στην αύξηση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και τον περαιτέρω 
περιορισμό των ενδεχόμενων κινδύνων. 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αποσαφήνιση είναι αναγφκαία στο πλαίσιο του στόχου για την προώθηση μιας 
οικολογικά και οικονομικά σκόπιμης φυτοπροστασίας στην Ευρώπη. Τα φυτοφάρμακα, ως 
μέσα παραγωγής στη σύγχρονη γεωργία, δεν θέτουν,  στο πλαίσιο της ορθής γεωργικής 
πρακτικής, σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον ώστε να πρέπει να αντικατασταθούν. 
Και στην Ατζέντα 21 (στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Ρίο του 1992 για την αειφόρο ανάπτυξη) 
υπογραμμίζεται ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι αναγκαία για τον επισιτισμό του πληθυσμού 
της γης και η ολοκληρωμένη γεωργία προβάλλεται ως πρότυπο γεωργικής πρακτικής.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 39
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 

(4) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και το 
εύρος των δράσεων που καθορίζουν τα 
κράτη μέλη στα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης αποτελεί σημαντικότατο μέσο 
επίτευξης των στόχων της παρούσας 
οδηγίας. Ενδείκνυται επομένως να απαιτηθεί 
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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.

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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, το σημαντικό για τη 
δράση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη δεν είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί αλλά οι στόχοι που 
έχουν επιτευχθεί.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 6

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη μετρήσιμης μείωσης στη χρήση φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την Κοινότητα, τα 
εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να συντονίζονται με σχέδια που καταρτίζονται για την 
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εφαρμογή άλλων συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Η χρήση παράνομων προϊόντων 
φυτοπροστασίας υπονομεύει την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων και εγκυμονεί 
σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και 
την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. 
Το πρόβλημα αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απομίμηση και λαθρεμπορία προϊόντων φυτοπροστασίας στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό 
και διογκούμενο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό υπονομεύει οποιαδήποτε στρατηγική αειφορίας, 
δεδομένου ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών και των γεωργών, βλάπτει το 
περιβάλλον, προκαλεί δε σημαντική ζημία στους γεωργούς, τόσο οικονομικά όσο και από 
πλευράς γοήτρου, στην αλυσίδα της διατροφής, τις κυβερνήσεις και τον κλάδο της 
φυτοπροστασίας.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 42
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 φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα για την επικινδυνότητα της 
χρήσης φυτοφαρμάκων με εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης. Οι παραγωγοί και οι 
λιανοπωλητές θα πρέπει να έχουν την 
ευθύνη για την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών στους 
καταναλωτές φυτοφαρμάκων και το κοινό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές φυτοφαρμάκων διαθέτουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
Έχουν καθήκον, επομένως, να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Irena Belohorská 

Τροπολογία 43
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 φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα, ιδιαίτερα από τα μέσα 
ενημέρωσης, για την επικινδυνότητα και τις 
βραχυ- και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία και 
το περιβάλλον, με εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, με τη διάδοση 
πληροφοριών από τους λιανέμπορους και με 
άλλα κατάλληλα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 
και τις επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων.  Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πληροφόρησης 
του κοινού είναι με τα μέσα ενημέρωσης. Τούτο θα προσφέρει στους ανθρώπους την 
απαιτούμενη πληροφόρηση και γνώση για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε σχέση με την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός τους. 

Κατάθεση: Dorette Corbey + Caroline Lucas

Τροπολογία 44
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 

(7) Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα, ιδιαίτερα από τα μέσα 
ενημέρωσης, για την επικινδυνότητα και τις 
βραχυ- και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
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πληροφοριών από τους λιανέμπορους και με 
άλλα κατάλληλα μέτρα.

της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία και 
το περιβάλλον, καθώς και για τις 
εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών, με εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, με τη διάδοση 
πληροφοριών από τους λιανέμπορους και με 
άλλα κατάλληλα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 
και τις επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων, καθώς και για τις υπάρχουσες εναλλακτικές 
δυνατότητες χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Τούτο θα προσφέρει στους ανθρώπους την 
απαιτούμενη πληροφόρηση και γνώση για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε σχέση με την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός τους.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 45
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 φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα, ιδιαίτερα από τα μέσα 
ενημέρωσης, για την επικινδυνότητα και τις 
επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων 
στην υγεία και το περιβάλλον, καθώς και 
για τις εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς τη 
χρήση χημικών ουσιών, με εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, με τη διάδοση 
πληροφοριών από τους λιανέμπορους και με 
άλλα κατάλληλα μέτρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα προσφέρει στους ανθρώπους την απαιτούμενη πληροφόρηση και γνώση για τις 
αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε σχέση με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός 
τους (Davies κ.ά.).
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Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 46
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 μέσων 
φυτοπροστασίας, το ευρύ κοινό πρέπει να 
ενημερώνεται καλύτερα για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις 
χρήσεις και την υπεύθυνη χρήση των 
μέσων φυτοπροστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 47
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 κινδύνων 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων, και ιδιαίτερα 
των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεών 
τους στην υγεία, 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.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν και να συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία και να προάγουν την έρευνα 
για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να εξετάζονται και οι χρόνιες επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία 
και να προωθείται η σχετική έρευνα.

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 48
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 κινδύνων 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων, και ιδιαίτερα 
των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεών 
τους στην υγεία, 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.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν και να συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και να προάγουν 
μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα 
για τις συνέπειες από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες από τη χρήση φυτοφαρμάκων είναι ένας τομέας που πρέπει να 
προσεχτεί περισσότερο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι άμεσες και οι χρόνιες 
επιπτώσεις στην υγεία δεν καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε εθνικό επίπεδο και παρατηρείται 
συστηματική έλλειψη πληροφοριών, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παρούσα οδηγία.

Κατάθεση: Frédérique Ries

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών (7) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων 
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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.

από τη χρήση πολλών φυτοφαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και 
των χρόνιων επιπτώσεών τους στην υγεία, 
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.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν και να συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην υγεία και να 
προάγουν μακροπρόθεσμα ερευνητικά 
προγράμματα για τις συνέπειες από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες από τη χρήση φυτοφαρμάκων είναι ένας τομέας που πρέπει να 
προσεχτεί περισσότερο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι άμεσες και οι χρόνιες 
επιπτώσεις στην υγεία δεν καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε εθνικό επίπεδο και παρατηρείται 
συστηματική έλλειψη πληροφοριών, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παρούσα οδηγία.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 50
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 φυτοφαρμάκων, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα για την επικινδυνότητα της 
χρήσης φυτοφαρμάκων με εκστρατείες για 
την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 
κοινού (και των μη επαγγελματιών 
χρηστών φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα), με τη 
διάδοση πληροφοριών από τους 
λιανέμπορους και με άλλα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλίζεται η καλύτερη 
ενημέρωση του γενικού κοινού.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες 
χρήστες αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, εξ ου και η ανάγκη για πιο προσανατολισμένες 
εκστρατείες ενημέρωσης.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 51
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 κινδύνων 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων, και ιδιαίτερα 
των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεών 
τους στην υγεία, και των επιπτώσεών τους 
στο περιβάλλον, οι καταναλωτές και  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.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν και να συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
των κρουσμάτων δηλητηρίασης, και να 
προάγουν μακροπρόθεσμα ερευνητικά 
προγράμματα για τις συνέπειες από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι καταναλωτές και το ευρύ κοινό θα πρέπει να 
ενημερώνονται για τις άμεσες και τις χρόνιες επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία 
καθώς και για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 9

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , σχετικά 
με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) θα ορίζει 
κανόνες για τη διάθεση εξοπλισμού 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων στην αγορά, που 
να επιτρέπει στους χρήστες 
φυτοφαρμάκων να βελτιστοποιήσουν την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, 
εξασφαλίζοντας έτσι 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση.

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 53
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, οι αεροψεκασμοί θα πρέπει 
να υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης η 
οποία να διασφαλίζει ότι αεροψεκασμοί θα 
γίνονται μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτοί 
προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα, 
ιδιαίτερα δε όταν πληρούνται όλες οι 
περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
απαιτήσεις ή όταν τούτο επιβάλλεται λόγω 
κρίσης.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός είναι επιθυμητός, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
φυτοφάρμακα. Ωστόσο, πρέπει πάντα να πληρούνται οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
απαιτήσεις στο πλαίσιο αυτό. Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει, ωστόσο, να είναι εύκαμπτη σε 
περίπτωση κρίσης.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 54
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, πρέπει να επιβληθεί γενική 
απαγόρευση των αεροψεκασμών, με 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν δεν υπάρχουν 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, 
χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία (π.χ. ακροφύσια χαμηλής 
αερομεταφοράς) και δεν βλάπτεται η υγεία 
των κατοίκων ή των παρισταμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αεροψεκασμός δεν προσφέρει περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με άλλες 
μεθόδους ψεκασμού. Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε περιοχές στις οποίες 
μπορεί να βλαφθούν οι κάτοικοι και οι παρευρισκόμενοι, για παράδειγμα σε αστικές περιοχές 
με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού ή κοντά σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και 
από ευπαθείς ομάδες, όπως σχολεία.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ Frédérique
Ries

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι 
ικανός να προκαλέσει σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 

(10) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι 
ικανός να προκαλέσει σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
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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.

στο περιβάλλον, ιδίως μέσω της 
μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να επιβληθεί 
απαγόρευση των αεροψεκασμών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Τροπολογία 56
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 

(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 



PE 388.389v01-00 20/200 AM\662795EL.doc

EL

εναλλακτικές λύσεις. εναλλακτικές λύσεις και δεν βλάπτεται η 
υγεία των κατοίκων ή των παρισταμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε περιοχές στις οποίες μπορεί να βλαφθεί η υγεία 
των κατοίκων και των παρευρισκομένων, για παράδειγμα σε κατοικημένες αγροτικές περιοχές ή 
κοντά σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό.

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 57
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 
υπόκειται σε διαδικασία κοινοποίησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζεται μόνον όταν προσφέρει σαφή 
πλεονεκτήματα, καθώς και περιβαλλοντικά 
οφέλη συγκριτικά με άλλες μεθόδους 
ψεκασμού ή όταν δεν υπάρχουν ή δεν είναι 
σκόπιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.
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Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 58
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. Θα 
πρέπει επομένως, με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας να απαγορευτούν οι 
αεροψεκασμοί φυτοφαρμάκων. Η 
πραγματοποίηση αεροψεκασμών θα 
μπορούσε να επιτρέπεται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις αλλά σε αυστηρά 
περιορισμένη κλίμακα και με σαφείς 
προϋποθέσεις. Επίσης, κατά τους 
αεροψεκασμούς επιβάλλεται ουσιαστική 
πληροφόρηση των κατοίκων των γύρω 
περιοχών.  

Or. fr

Justification

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 59
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, 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. Πρέπει να 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις των 
εξαιρέσεων, προκειμένου να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης 
ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων με αρνητικό 
αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις των εξαιρέσεων πρέπει να καθορίζονται σαφώς, προκειμένου να αποφεύγεται 
η κατάχρηση της παρούσας διάταξης και να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των στόχων της 
παρούσας οδηγίας.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 60
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 

(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 
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συστημάτων σε μετακινούμενα ψεκαστικά 
νέφη. Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
πρέπει να εξαρτώνται ιδίως 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.

συστημάτων σε μετακινούμενα ψεκαστικά 
νέφη. Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
πρέπει να εξαρτώνται ιδίως από τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, τα γεωλογικά 
και τοπογραφικά χαρακτηριστικά, 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.

Or. pl

Justification

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 61
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 

(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 
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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 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.

κατά μήκος των επιφανειακών υδάτων, ώστε 
να περιορίζεται η έκθεση των υδατικών 
συστημάτων σε μετακινούμενα ψεκαστικά 
νέφη. Οι ζώνες ανάσχεσης θα πρέπει να 
είναι πλάτους 10 μέτρων κατά μέγιστο, 
ανάλογα με 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 δραστικά ή να καταργηθεί, όπου 
ενδείκνυται, ανεξάρτητα από την εφαρμογή 
των κανόνων για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο 
αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται ιδιαίτερη 

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο 
αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται ιδιαίτερη 
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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 
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.

προσοχή στην αποτροπή της ρύπανσης των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων με 
με κατάλληλες ρυθμίσεις και διατάξεις 
περί εφαρμογής στο πλαίσιο της έγκρισης 
των φυτοφαρμάκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο 
αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται ιδιαίτερη 

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο 
αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται ιδιαίτερη 
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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 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.

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. Το πλάτος των ζωνών ανάσχεσης 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα μέτρα, 
ανάλογα με 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο καθορισμός ελάχιστων διαστάσεων για τις ζώνες ανάσχεσης.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 64
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 

(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. Το πλάτος των ζωνών ανάσχεσης 
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πρέπει να εξαρτώνται ιδίως 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.

πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα μέτρα, 
ανάλογα με 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο καθορισμός ελάχιστων διαστάσεων για τις ζώνες ανάσχεσης.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 65
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 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 

(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 για παράδειγμα 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 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 
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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.

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.

Or. fr

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 66
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 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.  

(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 
υποχρεωτικών ζωνών απαγόρευσης των 
ψεκασμών και η φύτευση φρακτών κατά 
μήκος των επιφανειακών υδάτων, ώστε να 
περιορίζεται η έκθεση των υδατικών 
συστημάτων σε μετακινούμενα ψεκαστικά 
νέφη, όπως επίσης η μόλυνση με 
φυτοφάρμακα μέσω άλλων οδών, όπως η 
μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Tο 
πλάτος των ζωνών απαγόρευσης των 
ψεκασμών πρέπει να εξαρτάται ιδίως από 
τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα, 
το μέγεθος του υδατορρεύματος, καθώς και 
από τα χαρακτηριστικά της γεωργίας στην 
εκάστοτε περιοχή, αλλά να μην είναι 
μικρότερο από 100 μέτρα. 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 καταργηθεί και να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
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χημικών ουσιών

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση φυτοφαρμάκων συνεπάγεται υψηλό εξωτερικό κόστος. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
το κόστος του καθαρισμού του πόσιμου νερού από τα φυτοφάρμακα υπερβαίνει τα 120 εκατ. 
στερλίνες ετησίως. Το συνολικό κόστος για όλα τα κράτη μέλη μαζί θα είναι πολύ υψηλότερο. 
Τα φυτοφάρμακα έχει αποδειχτεί ότι μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων από διάφορες πηγές 
Συνεπώς, για την πρόληψη της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν 
ουσιαστικά μέτρα. 

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 67
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 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. 

(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 και διαρροές. Το πλάτος των ζωνών 
ανάσχεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δέκα μέτρα, ανάλογα με 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 απαγορευτεί.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ζώνη ανάσχεσης πλάτους 15 μέτρων γύρω από τις υδάτινες οδούς είναι ιδανική για τον 
περιορισμό των ψεκαστικών νεφών και των διαρροών φυτοφαρμάκων. Στη Δανία, για 
παράδειγμα, η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ζωνών ανάσχεσης πλάτους 10-12 
μέτρων γύρω από όλες τις υδάτινες οδούς και τις λίμνες άνω των 100 m2, και η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να υπερβαίνει τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, 
προκειμένου να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο προστασίας. Η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να 
απαγορευτεί σε περιοχές άντλησης πόσιμου νερού.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 68
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 ενδείκνυται.

(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 χώροι αναψυχής ή οι 
παιδικές χαρές, και κοντά σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης (κλινικές, 
νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 
κέντρα θεραπείας, γηροκομεία), 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 ενδείκνυται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις συνδυάζονται συχνά με χώρους αναψυχής. Οι εγκαταστάσεις 
αναψυχής και ψυχαγωγίας χρησιμοποιούνται και για αθλητικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις και οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε μόλυνση 
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από φυτοφάρμακα.

Κατάθεση: Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Τροπολογία 69
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 ενδείκνυται.

(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 οι οικιστικές περιοχές, τα δημόσια 
πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι 
παιδικές χαρές, το ευρύ κοινό διατρέχει 
μεγάλους κινδύνους λόγω έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα.  Συνεπώς, η χρήση 
φυτοφαρμάκων εκεί και στις γύρω περιοχές 
πρέπει να απαγορεύεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)
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Κατάθεση: Frédérique Ries

Τροπολογία 70
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 ενδείκνυται.

(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 οι οικιστικές περιοχές, τα δημόσια 
πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι 
παιδικές χαρές, το ευρύ κοινό διατρέχει 
μεγάλους κινδύνους λόγω έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Συνεπώς, η χρήση 
φυτοφαρμάκων εκεί και στις γύρω περιοχές 
πρέπει να απαγορεύεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε 
περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, λαμβανομένων 
υπόψη των γνωστών άμεσων και χρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε 
φυτοφάρμακα, θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων σε όλες τις περιοχές όπου 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης του κοινού. 

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 71
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 

(12) Για την επίτευξη των στόχων 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 
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διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1997 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 
ενδείκνυται.

οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, ενδέχεται, για την 
επίτευξη των στόχων της Κοινότητας να 
απαιτούνται μέτρα μείωσης της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Η πτυχή αυτή λαμβάνεται 
υπόψη στα εθνικά σχέδια δράσης και 
διαχείρισης των ιδιαίτερα 
προστατευόμενων περιοχών. Σε άλλους 
χώρους, όπως τα δημόσια πάρκα, οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις και οι παιδικές 
χαρές, πρέπει να διασφαλίζεται με 
διατάξεις περί εφαρμογής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης, ότι το κοινό δεν 
διατρέχει μεγάλος κίνδυνος από έκθεση σε 
φυτοφάρμακα ή ότι η χρήση 
φυτοφαρμάκων περιορίζεται στο ελάχιστο 
δυνατό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο επιδιωκόμενος περιορισμός της χρήσης επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων δεν είναι 
επιβεβλημένος στην πραγματικότητα και δεν είναι αποδεκτός. Ο περιορισμός των χρήσεων των 
φυτοφαρμάκων στις λεγόμενες ευπαθείς περιοχές αφήνει να υπονοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος 
από τη χρήση των φαρμάκων αυτών, ο οποίος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα λόγω των 
αυστηρών κρατικών διατάξεων για τη χορήγηση άδειας και τη χρήση. Οι διατάξεις περί 
εφαρμογής που ορίζονται στη διαδικασία έγκρισης εξαλείφουν τον κίνδυνο για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον, και συνεπώς περιττεύουν περαιτέρω διατάξεις.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 72
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 

(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 
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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 ενδείκνυται.

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. Σε άλλους χώρους, 
όπως οι οικιστικές περιοχές, τα δημόσια 
πάρκα, τα σχολεία, οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις και οι παιδικές χαρές, το 
ευρύ κοινό διατρέχει μεγάλους κινδύνους 
λόγω έκθεσης σε φυτοφάρμακα.  Συνεπώς, η 
χρήση φυτοφαρμάκων εκεί και στις γύρω 
περιοχές πρέπει να απαγορεύεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε 
περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί.  Συνεπώς, λαμβανομένων 
υπόψη των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε φυτοφάρμακα, 
η χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου 
μπορεί να εκτίθενται άνθρωποι, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για την προστασία ευπαθών 
ομάδων όπως μεταξύ άλλων βρέφη, παιδιά, έγκυες γυναικες, ηλικιωμένοι, και ασθενείς που 
ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 73
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 ενδείκνυται.

(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 οι οικιστικές περιοχές, τα δημόσια 
πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα 
σχολεία και οι παιδικές χαρές, το ευρύ κοινό 
διατρέχει μεγάλους κινδύνους λόγω έκθεσης 
σε φυτοφάρμακα. Συνεπώς, η χρήση 
φυτοφαρμάκων εκεί και στις γύρω περιοχές 
πρέπει να καταργηθεί και να 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι 
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χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε περιοχές που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των 
άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε φυτοφάρμακα, η χρήση 
φυτοφαρμάκων θαπρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου μπορεί να 
εκτίθενται άνθρωποι (ιδιαίτερα ανυπάρχει κίνδυνος μακρόχρονης έκθεσης, γιαπαράδειγμα 
κατοίκων οικισμών κοντά σε περιοχές όπου γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων), ιδιαίτερα, αλλά όχι 
αποκλειστικά, για την προστασία ευπαθών ομάδων.  

Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 74
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 ενδείκνυται.

(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 οι οικιστικές περιοχές, 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 απαγορευτεί και να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε 
περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί.  Συνεπώς, λαμβανομένων 
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υπόψη των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε φυτοφάρμακα, 
η χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου 
μπορεί να εκτίθενται άνθρωποι, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για την προστασία ευπαθών 
ομάδων όπως μεταξύ άλλων βρέφη, παιδιά, έγκυες γυναικες, ηλικιωμένοι, και ασθενείς που 
ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 75
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 ενδείκνυται.

(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. Πρέπει 
επομένως να απαγορευτεί πλήρως η χρήση 
φυτοφαρμάκων στις ζώνες αυτές, το 
αργότερο το 2015, προκειμένου να 
επιτευχθούν τα πρότυπα που επιδιώκονται 
στις προστατευόμενες ζώνες σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει τη συνοχή με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 76
Αιτιολογική σκέψη 14
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(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.

διαγράφεται

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων (14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
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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.

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. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
οικονομικά μέσα για την προώθηση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και τη μείωση των κινδύνων 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά μέσα αποτελούν εν γένει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 78
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 

(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 
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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.

περαιτέρω μείωση των κινδύνων για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον και 
επιτρέπει τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων.. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν τη γεωργία χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, ειδικότερα δε την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και τη βιολογική γεωργία, και 
να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες 
για την εφαρμογή τεχνικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλουν την εφαρμογή μεθόδων και 
πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών. Στο πλαίσιο των 
μέτρων για τη χρηματοδότηση της 
εφαρμογής γενικών ή ειδικών κατά 
καλλιέργεια μεθόδων και πρακτικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, θα πρέπει να επιβληθεί τέλος 
επί των φυτοφαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les règles générales et spécifiques de la lutte intégrée contre les ravageurs devraient être 
définies au niveau européen et au niveau national. Ces systèmes devraient être le minimum 
mis en place sur toutes les terres agricoles, exceptées sur celles qui relèvent de l’agriculture 
biologique. L’application de ces règles devrait, d’ici 2014, être une condition de l’octroi des 
aides de la PAC. Par ailleurs, les Etats membres devraient soutenir le développement de 
l’agriculture biologique qui est un système qui n’utilise pas de pesticides de synthèse  Des 
systèmes de taxe ou de redevance s’est avéré être un bon moyen de réduction des pesticides 
dans plusieurs pays européens. Les EM devraient pouvoir choisir le système le plus adéquat 
selon leurs besoins.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 79
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών από όλους τους γεωργούς θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση όλων των 

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών από όλους τους γεωργούς θα 
είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση όλων των 
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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.

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 και 
επιτρέπει τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων.. 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 επιβάλουν την εφαρμογή 
μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Στο 
πλαίσιο των μέτρων για τη χρηματοδότηση 
της εφαρμογής γενικών ή ειδικών κατά 
καλλιέργεια μεθόδων και πρακτικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, θα πρέπει να επιβληθεί τέλος 
επί των φυτοφαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γενικοί κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να 
καθορίζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα σχετικά συστήματα θα πρέπει 
να είναι τα ελάχιστα αναγκαία σε όλες τις γεωργικές εκτάσεις, με εξαίρεση εκείνες στις οποίες 
υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες. Τέλος, η εφαρμογή των κανόνων αυτών θα πρέπει, έως το 
2014, να αποτελέσει προϋπόθεση για τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ. 
Συστήματα τελών ή εισφορών έχουν αποδειχτεί καλό μέσο για τη μείωση των φυτοφαρμάκων 
σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν το σύστημα 
που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 80
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

(14) Η εφαρμογή γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
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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.

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 της χρήσης και 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 τη βιολογική γεωργία, 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.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα αναγκαία 
χρηματοοικονομικά μέσα για την παροχή 
συμβουλών και κατάρτισης στους 
γεωργούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι ΟΔΕΟ και βιολογικής γεωργίας βασίζονται στη γνώση και προϋποθέτουν κατάρτιση 
και παροχή συμβουλών ιδίως κατά τη μετάβασης στην ΟΔΕΟ ή τη βιολογική γεωργία. 

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 81
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 

(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 
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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.

υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και 
τη συνολική μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν τη βιολογική γεωργία και 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 
επιβάλουν ειδικά κατά καλλιέργεια 
πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
προώθηση γεβικών προτύπων ΟΔΕΟ αλλά να περιλαμβάνει επίσης ειδικά πρότυπα βιολογικής 
γεωργίας και κατά καλλιέργεια για την ΟΔΕΟ. 

Κατάθεση: Christofer Fjellner

Τροπολογία 82
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 

(14) Η εφαρμογή 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 
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ενθαρρύνουν τη χρήση ειδικών κατά 
καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

ειδικών κατά καλλιέργεια προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι 
περιορίζει τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στο ελάχιστο δυνατό. Είναι επομένως εξαιρετικά 
σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που να επιτρέπουν στους χρήστες την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Από την άλλη πλευρά, τα γενικά πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δεν θα πρέπει να καθίστανται 
επιχειρησιακή απαίτηση, δεδομένου ότι παρατηρείται ευρεία διακύμανση σε περιφερειακό 
επίπεδο στην Κοινότητα και, επομένως, διαφορές στις απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα 
μείωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Μπορεί επίσης να ανακύψουν μείζονα διοικητικά 
προβλήματα, σε περίπτωση που η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών αποτελέσει 
προϋπόθεση πολλαπλής συμμόρφωσης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 83
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) 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, και 
τον περιορισμό της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν τη γεωργία χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, ειδικότερα δε την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και την αύξηση των εκτάσεων 
που καλλιεργούνται με βιολογική γεωργία, 
και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες 
συνθήκες για την εφαρμογή τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιβάλουν ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
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διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής γενικών ή 
ειδικών κατά καλλιέργεια μεθόδων και 
πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και την αύξηση 
των εκτάσεων με βιολογικές καλλιέργειες, 
θα πρέπει να επιβληθεί τέλος επί των 
προϊόντων φυτικής προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
προώθηση γεβικών προτύπων ΟΔΕΟ αλλά να περιλαμβάνει επίσης ειδικά πρότυπα βιολογικής 
γεωργίας και κατά καλλιέργεια για την ΟΔΕΟ. Η επιβολή φόρου/τέλους φυτοφαρμάκων έχει 
αποδειχτεί επιτυχημένος τρόπος για τη χρηματοδότηση μέτρων μείωσης των φυτοφαρμάκων σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων φόρων ή τελών ώστε να εφαρμόζουν εκείνο που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες τους.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 84
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 

(14) ) Η εφαρμογή γενικών προτύπων για 
μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών από όλους 
τους γεωργούς θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
χρήση όλων των διαθέσιμων μέτρων 
καταπολέμησης των οργανισμών αυτών με 
ακριβέστερη στόχευση.  Κατά συνέπεια, 
συμβάλλει στη μείωση, έως την τελική 
εξάλειψη, των κινδύνων για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να προωθήσουν τη γεωργία 
χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
ειδικότερα δε μεθόδους φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών, και να δημιουργήσουν τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
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καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

επιβλαβών οργανισμών και τεχνικών
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.  Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη χρήση ειδικών κατά 
καλλιέργεια προτύπων εναλλακτικών 
μεθόδων και πρακτικών φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα φυτοφάρμακα έχουν καθαρά «διακοσμητικό» χαρακτήρα, και δεν προορίζονται για 
την αντιμετώππιση συγκεκριμλενων επιβλαβών οργανισμών ή ασθενειών, άρα δεν εντάσσονται 
στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ούτε τη φυτοπροστασία. Δεδομένων των
αναγνωρισμένων κινδύνων και των άμεσων και χρόνιων αρνητικών επιπτώσεων στη δημόσια 
υγεία, όπως εκτίθενται λεπτομερέστερα στην εκτίμηση επιπτώσεων της θεματικής στρατηγικής, 
τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση εναλλακτικών 
μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης καλλιεργειών, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 85
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 

(14) Η εφαρμογή γενικών και ειδικων κατά
καλλιέργεια 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, και τον περιορισμό της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν τη γεωργία χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, ειδικότερα δε γενικά και 
ειδικά κατά καλλιέργεια πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών βιολογικής γεωργίας.
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καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
προώθηση γεβικών προτύπων ΟΔΕΟ αλλά να περιλαμβάνει επίσης ειδικά πρότυπα βιολογικής 
γεωργίας και κατά καλλιέργεια για την ΟΔΕΟ.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 86
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14α) Ο υπολογισμός του κόστους 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να διέπεται από την αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει". Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επομένως να μελετήσουν την 
επιβολή τέλους επί των φυτοφαρμάκων, για 
τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των 
εθνικών σχεδίων δράσης τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη των παραγωγών για το εξωτερικό κόστος της χρήσης φυτοφαρμάκων θα πρέπει να 
ενισχυθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιβολής τέλους/φόρου επί των 
φυτοφαρμάκων, για τη μείωση της χρήσης τους και τη δημιουργία συγκεκριμένου εισοδήματος 
για την κάλυψη του κόστους των εθνικών σχεδίων δράσης.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Anne 

Laperrouze

Τροπολογία 87
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου 
που σημειώνεται στη μείωση των κινδύνων 
και των δυσμενών συνεπειών για την υγεία 
του ανθρώπου και το περιβάλλον από τη 

(15) Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου 
που σημειώνεται στη μείωση της χρήσης, 
των κινδύνων και των δυσμενών συνεπειών 
για την υγεία του ανθρώπου και το 
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χρήση φυτοφαρμάκων. Κατάλληλο μέσο για 
τον σκοπό αυτό είναι οι εναρμονισμένοι 
δείκτες κινδύνου, οι οποίοι θα θεσπιστούν 
σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν τους δείκτες αυτούς για 
τη διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό 
επίπεδο και την υποβολή εκθέσεων, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να υπολογίζει τις τιμές των 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου σε 
κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν 
κοινοί δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους 
οικείους εθνικούς δείκτες.

περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων. 
Κατάλληλο μέσο για τον σκοπό αυτό είναι 
οι εναρμονισμένοι δείκτες χρήσης και 
κινδύνου, οι οποίοι θα θεσπιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν τους δείκτες αυτούς για τη 
διαχείριση του κινδύνου και τη μείωση της 
χρήσης σε εθνικό επίπεδο και την υποβολή 
εκθέσεων, ενώ η Επιτροπή πρέπει να 
υπολογίζει τις τιμές των δεικτών για την 
αξιολόγηση της προόδου σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν κοινοί 
δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους οικείους 
εθνικούς δείκτες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Amendment by Caroline Lucas

Τροπολογία 88
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου (15) Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου 
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που σημειώνεται στη μείωση των κινδύνων 
και των δυσμενών συνεπειών για την υγεία 
του ανθρώπου και το περιβάλλον από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων. Κατάλληλο μέσο για 
τον σκοπό αυτό είναι οι εναρμονισμένοι 
δείκτες κινδύνου, οι οποίοι θα θεσπιστούν 
σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιούν τους δείκτες αυτούς για 
τη διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό 
επίπεδο και την υποβολή εκθέσεων, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να υπολογίζει τις τιμές των 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου σε 
κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν 
κοινοί δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους 
οικείους εθνικούς δείκτες. 

που σημειώνεται στην πρόληψη των 
κινδύνων και των δυσμενών συνεπειών για 
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Κατάλληλο 
μέσο για τον σκοπό αυτό είναι οι 
εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου, οι οποίοι 
θα θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τους 
δείκτες αυτούς για τη διαχείριση του 
κινδύνου σε εθνικό επίπεδο και την υποβολή 
εκθέσεων, ενώ η Επιτροπή πρέπει να 
υπολογίζει τις τιμές των δεικτών για την 
αξιολόγηση της προόδου σε κοινοτικό 
επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν κοινοί 
δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους οικείους 
εθνικούς δείκτες, οι οποίοι πρέπει να είναι 
συμβατοί με τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και να σχετ·ίζονται με τους 
κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων 
τόσο για την υγεία όσο και για το 
περιβάλλον. Επιπλέον της συμμετοχής 
όλων των άλλων ενδιαφερομένων, 
απαιτείται επίσης η δημόσια συμμετοχή 
στην ανάπτυξη και τον καθορισμό εθνικών 
δεικτών  Τούτο συνεπάγεται την απαίτηση 
για πλήρη πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δημόσια συμμετοχή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι και οι επιτώσεις όσον αφορά τη δημόσια υγεία πρέπει να προληφθούν πλήρως και 
όχι απλά να μειωθούν. Πρέπει τα κράτη μέλη να κατανοήσουν απόλυτα ότι οι εθνικοί δείκτες 
αφορούν τους κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων τόσο για την υγεία όσο και για το 
περιβάλλον. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές στα κράτη μέλη, ότι οι απαιτήσεις έχουν ως 
στόχο την ένταξη της δημόσιας συμμετοχής στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την τροποποίηση 
των εθνικών δεικτών στο πνεύμα της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, η προβλέπει τη δημόσια συμμετοχή.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 89
Αιτιολογική σκέψη 15
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Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου που 
σημειώνεται στη μείωση των κινδύνων και 
των δυσμενών συνεπειών για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων. Κατάλληλο μέσο για τον 
σκοπό αυτό είναι οι εναρμονισμένοι δείκτες 
κινδύνου, οι οποίοι θα θεσπιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν τους δείκτες αυτούς για τη 
διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο 
και την υποβολή εκθέσεων, ενώ η Επιτροπή 
πρέπει να υπολογίζει τις τιμές των δεικτών 
για την αξιολόγηση της προόδου σε 
κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν 
κοινοί δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους 
οικείους εθνικούς δείκτες.

(15) Είναι αναγκαία η μέτρηση της προόδου 
που σημειώνεται στη μείωση της χρήση 
φυτοφαρμάκων και των κινδύνων και των 
δυσμενών συνεπειών τους για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Κατάλληλο 
μέσο για τον σκοπό αυτό είναι οι 
εναρμονισμένοι δείκτες χρήσης και 
κινδύνου, οι οποίοι θα θεσπιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν τους δείκτες αυτούς για τη 
διαχείριση της χρήσης φυτοφαρμάκων και 
τη μείωση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο 
και την υποβολή εκθέσεων, ενώ η Επιτροπή 
πρέπει να υπολογίζει τις τιμές των δεικτών 
για την αξιολόγηση της προόδου σε 
κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι να καθιερωθούν 
κοινοί δείκτες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους 
οικείους εθνικούς δείκτες. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για την πλήρη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στις πληροφορίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μέσων για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται στη μείωση της χρήσης και 
των κινδύνων των φυτοφαρμάκων θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συμμορφωθούν στους 
στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος κοινοτικής δράσης για το 
περιβάλλον, το οποίο προβλέπει τη μείωση της επίπτωσης των φυτοφαρμάκων στη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον και, γενικά, επίτευξη αειφορικής χρήσης των ουσιών και σημαντική 
συνολική μείωση των κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Τροπολογία 90
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

(15α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, με ποιο 
τρόπο θα πρέπει οι παραγωγοί μέσων 
φυτοπροστασίας και/ή δραστικών ουσιών 
τους θα έχουν την ενδεδειγμένη συμμετοχή 
στην αποκατάσταση των βλαβών που 
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μπορεί να προκαλέσει η χρήση μέσων 
φυτοπροστασίας στη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως και στους άλλους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της υγείας και του 
περιβάλλοντος, θα πρέπει να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού γι και για τα μέσα 
φυτοπροστασίας και τις δραστικές ουσίες τους.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 91
Άρθρο 1

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την πρόληψη των κινδύνων και των 
επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης και ενθαρρύνει την προαγωγή 
και την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων 
φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία πρέπει να προληφθούν πλήρως και όχι απλά να μειωθούν. Η 
μόνη ουσιαστική λύση για την εξάλειψη των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια 
υγεία, τα ζώα και το ευρύτερο περιβάλλον είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην 
πρόληψη, με ευρεία εφαρμογή πραγματικά αειφορικών μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών. Τούτο ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της αειφορικής φυτοπροστασίας. Η 
αρχή της πρόληψης θα πρέπει να διέπει όλες τις πτυχές της πολιτικής για τα φυτοφάρμακα. 

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 92
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την επίτευξη περισσότερης αειφορίας στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση 

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

της χρήσης και των κινδύνων και των 
επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης και ενθαρρύνοντας την 
προαγωγή και την υιοθέτηση 
εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας 
χωρίς χημικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συνέπειας προς τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων και την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με την εμπορία προϊόντων 
φυτοπροστασίας. Μόλις εμφανιστούν στην αγορά εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών σε οικονομική τιμή, θα πρέπει να υιοθετηθούν στη θέση των φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 93
Άρθρο 1

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την επίτευξη περισσότερης αειφορίας στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση 
της χρήσης, των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων με βάση την αρχή 
της πρόληψης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της πρόληψης επιτρέπει τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος και αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία των καλλιεργειών. Εδώ, η αρχή 
της πρόληψης θα έπρεπε όχι μόνο να διέπει την αξιολόγηση και την έγκριση των 
φυτοφαρμάκων, αλλά και να αποτελεί τη βάση μιας στρατηγικής για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων λόγω της επικινδυνότητας των ιδιοτήτων τους.
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Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 94
Άρθρο 1

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα πλαίσιο για 
την επίτευξη περισσότερης αειφορίας στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση 
της χρήσης, των κινδύνων και των 
επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων με την εφαρμογή της αρχής 
της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία 
δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα στις 
καλλιέργειες ή τη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών, παρά μόνο αν διαπιστωθεί ότι 
δεν υπάρχει άλλη μέθοδος, πρακτική ή 
σύστημα ελέγχου για την πρόληψη μη 
λελογισμένων καταστροφών από 
επιβλαβείς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προτιμώνται τα συστήματα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών και όχι τα φυτοφάρμακα. Αυτό είναι και το πνεύμα των συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Κατάθεση: Irena Belohorská

Τροπολογία 95
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 
φυτοφάρμακα που έχουν τη μορφή:
(α) φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυτά 
ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. […] 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(β) βιοκτόνων προϊόντων όπως ορίζονται 
στην οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την εμπορία 
βιοκτόνων προϊόντων1 των τύπων 14-19 
σύμφωνα με το παράρτημα V της εν λόγω 
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οδηγίας.
1 ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1 οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2006/140/EΚ (ΕΕ L 414 της 15.12.2001, σ. 78).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι παρόμοια με τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας. Μπορεί να περιέχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες και ενίοτε έχουν την ίδια 
σύνθεση (π.χ. τα τρωκτικοκτόνα μπορεί να υπάγονται και στα δύο νομοθετικά μέτρα ανάλογα με 
το αν χρησιμοποιούνται για την προστασία των φυτών ή της δημόσιας υγείας). Επίσης, ότι οι 
μέθοδοι εφαρμογής μπορεί να είναι παρόμοιες, για παράδειγμα ορισμένα εντομοκτόνα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της οδηγίας περί βιοκτόνων χρησιμοποιούνται με 
αεροψεκασμό, όπως και ορισμένα φυτοφάρμακα. Ορισμένα προϊόντα διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. απωθητικά) και επομένως μπορεί 
να προκαλέσουν άμεση έκθεση των ανθρώπων.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 96
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 
φυτοφάρμακα που έχουν τη μορφή 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αυτά 
ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. […] 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται τόσο για γεωργικούς όσο 
και για εξωγεωργικούς σκοπούς..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα πρέπει να επικεντρώνονται τόσο στις γεωργικές όσο και στις εξωγεωργικές χρήσεις.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 97
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
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επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης.

επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης και εθνικών 
φορολογικών μέτρων με στόχο την 
προώθηση της χρήσης αειφόρων 
φυτοφαρμάκων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα, εφόσον το επιθυμούν, να προωθούν μια πιο 
βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω φορολογικών μέτρων.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 98
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
επιδοτήσεις ή να λαμβάνουν φορολογικά 
μέτρα για την προώθηση περισσότερο 
αειφόρων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Τούτο μπορούν να το κάνουν, μεταξύ 
άλλων, με την καθιέρωση τέλους 
φυτοφαρμάκων για όλα τα προϊόντα, με 
εξαίρεση τα μη χημικά προϊόντα. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα, εφόσον το επιθυμούν, να προωθούν μια πιο 
βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω φορολογικών μέτρων.

Κατάθεση: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 99
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
την αρχή της πρόληψης με τον περιορισμό 
ή την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων.

Or. da
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Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 100
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 «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση 
φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς του, συμπεριλαμβανομένων 
των χειριστών, των τεχνικών, των 
υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων 
στον γεωργικό τομέα ή σε άλλους τομείς·
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 οπως χώροι στάθμευσης, δρόμοι, 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και τα 
συναφή·
(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο το 
νομοθετικό κείμενο· εάν εγκριθεί η παρούσα 
τροπολογία, πρέπει να γίνουν τεχνικές 
προσαρμογές στο σύνολο του κειμένου).

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο αγγλικό κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος «επαγγελματίας χρήστης», που καλύπτει τόσο την 
εργασιακή όσο και την επαγγελματική χρήση Η οδηγία δεν θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά 
τους γεωργούς αλλά και κάθε άλλο χρήστη φυτοφαρμάκων. Η οδηγία δεν θα πρέπει να καλύπτει 
αποκλειστικά τους γεωργούς αλλά και κάθε άλλο χρήστη φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 101
άρθρο 3, στοιχείο (δ)

δ) ως «σύμβουλος» νοείται κάθε φυσικό ή 
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·

δ) ως ¨σύμβουλος¨ νοείται κάθε φυσικό ή 
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 
φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων χρήσεων της χώρας όπου 
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παράγεται το φυτικό προϊόν και των 
καθορισμένων κοινοτικών ανωτάτων 
ορίων υπολειμμάτων·

Or. el

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 102
άρθρο 3, στοιχείο (ε)

(ε) ως «εξοπλισμός εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων» νοείται κάθε συσκευή,
ειδικά σχεδιασμένη για τη διασπορά 
φυτοφαρμάκων ή προϊόντων που περιέχουν 
φυτοφάρμακο·

(ε) ως «εξοπλισμός εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων» νοείται κάθε συσκευή που 
χρησιμοποιείται για τη διασπορά 
φυτοφαρμάκων ή προϊόντων που περιέχουν 
φυτοφάρμακο·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός δεν χρειάζεται πάντα να είναι σχεδιασμένος ειδικά για σκοπούς φυτοπροστασίας 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί γι' αυτούς. Επομένως πρέπει να αλλάξει η διατύπωση.

Κατάθεση: Irena Belohorská

Τροπολογία 103
άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(β) ως «αεροψεκασμός» νοείται κάθε 
εφαρμογή φυτοφαρμάκων από αεροπλάνο ή 
ελικόπτερο·

(β) ως «αεροψεκασμός» νοείται κάθε 
εφαρμογή φυτοφαρμάκων από ιπτάμενο 
μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός του "αεροψεκασμού" δεν καλύπτει όλες τις δυνατότητες αεροψεκασμού 
φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εφαρμόζονται με άλλα ιπτάμενα μέσα, εκτός από 
αεροσκάφη ή ελικόπτερα.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 104
άρθρο 3, στοιχείο (η)
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(η) ο ορισμός της έννοιας «ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών» που 
διατυπώνεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 105
Άρθρο 3, σημείο (θ α) (νέο)

(ια) "μέδοδοι φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών": η χρήση τεχνικών ελέγχου και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών χωρίς 
χημικές ιδιότητες. Στις μεθόδους 
φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών 
περιλαμβάνονται η αμειψισπορά, ο έλεγχος 
με φυσικά και μηχανικά μέσα και η 
διαχείριση φυσικών εχθρών.
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Or. en

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 106
Άρθρο 3, σημείο (θ α) (νέο)

(ια) "μέδοδοι φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών": η χρήση τεχνικών ελέγχου και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που 
δεν βασίζονται σε χημικές ιδιότητες. Στις 
μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών 
περιλαμβάνονται η αμειψισπορά, ο έλεγχος 
με φυσικά και μηχανικά μέσα και η 
διαχείριση φυσικών εχθρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόνη ουσιαστική λύση για την εξάλειψη των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια 
υγεία, τα ζώα και το ευρύτερο περιβάλλον είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην 
πρόληψη και την πραγματική αειφορία, κατά προτεραιότητα με μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Τούτο 
συμβιβάζεται καλύτερα με τους στόχους της αειφορικής προστασίας των καλλιεργειών, 
δεδομένου ότι η εξάρτηση από σύνθετες χημικές ουσίες για την καταστροφή φυτών, εντομων ή 
άλλων μορφών ζωής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αειφορική. 

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 107
Άρθρο 3, σημείο (θ α) (νέο)

θ α) "συχνότητα εφαρμογής": δείκτης 
χρήσης εκφρασμένος με βάση το πόσες 
φορές κατά μέσο όρο να εφαρμοστεί η 
προδιαγεγραμμένη δόση σε μια γεωργική 
έκταση, και υπολογιζόμενος από τις 
συνολικές πωλούμενες ποσότητες κάθε 
φυτοφαρμάκου.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 108
Άρθρο 3, σημεία (θ α) και (θ β) (νέα)

(θ α) "μείωση της χρήσης": η μείωση των 
εφαρμογών φυτοφαρμάκων· δεν εξαρτάται 
κατ' ανάγκη από τον όγκο. 
(θ β) ο "δείκτης συχνότητας εφαρμογής" 
βασίζεται στην καθορισμένη δόση ενεργής 
ουσίας ανά εκτάριο, που απαιτείται για μια 
εφαρμογή για το συγκεκριμένο επιβλαβή 
οργανισμό. Δεν εξαρτάται, επομένως, κατ' 
ανάγκη από τον όγκο και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της 
μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
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mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 109
Άρθρο 4, τίτλος

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

Εθνικά σχέδια δράσης για την πρόληψη των 
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών 
κινδύνου και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα, και για την προώθηση και 
ενθάρρυνση της υιοθέτησης εναλλακτικών 
μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία πρέπει να εξαλειφθούν και όχι απλά να μειωθούν. Πρέπει τα 
κράτη μέλη να κατανοήσουν απόλυτα ότι τα εθνικά σχέδια δράσης προορίζονται για την 
πρόληψη των κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων τόσο για την υγεία όσο και για το 
περιβάλλον. 

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 110
Άρθρο 4, τίτλος

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

Εθνικά σχέδια δράσης για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιοριστούν οι αρνητικές πτυχές της χρήσης φυτοφαρμάκων.
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Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 111
Άρθρο 4, τίτλος και παράγραφος -1 (νέα)

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 των 
φυτοφαρμάκων.
-1. Μέσα σε ένα έτος, τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν έκθεση υποστήριξης για τον 
προσδιορισμό των εθνικών τάσεων στη 
χρήση των φυτοφαρμάκων και τους 
κινδύνους, και τον εντοπισμό των τομέων 
προτεραιότητας και των καλλιεργειών που 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο των 
εθνικών σχεδίων δράσης. 

Or. en

Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 112
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 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, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα.

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, 
καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές ιδιαίτερες συνθήκες.

Or. el
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Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 113
Άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

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 εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, δεικτών
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα.
Κατά τον καθορισμό των στόχων τους σε 
εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το στόχο της ΕΕ για 
μείωση κατά 50% της χρήσης 
φυτοφαρμάκων μέσα σε 10 έτη από το έτος 
έναρξης, καθώς και τους εθνικούς στόχους 
μείωσης που έχουν ήδη θεσπιστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ΕΕ, η υπέρμετρη χρήση φυτοφαρμάκων και επομένως οι δυνατότητες εξοικονόμησης τόσο 
σε οικονομικό επίπεδο όσο και για το περιβάλλον είναι σημαντικές. Δεδομένου ότι δεν είναι 
ίδιες οι προσπάθειες των διαφόρων κρατών μελών για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, δεν 
είναι δυνατός ο καθορισμός ενιαίου στόχου μείωσης για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επομένως να θέσουν επιμέρους στόχους μείωσης που να λαμβάνουν υπόψη και να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή του συνολικού στόχου για μείωση κατά 50%.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 114
Άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

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, αφού έλθουν σε 
διαβούλευση με τις οργανώσεις των 
γεωργών και των αμπελουργών, τις 
οργανώσεις για την προστασία του 
πςεριβάλλοντος, τη βιομηχανία και τους 
άλλους ενδιαφερομένους,  θεσπίζουν 
εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό 
στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων με 
σκοπό τη μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
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και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να είναι τα εθνικά σχέδια δράσης αποτελεσματιά και πραγματιστικά, πρέπει η επεξεργασία 
τους να γίνει σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 115
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα εθνικά σχέδια δράσης περιλαμβάνουν 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 13, με 
προτεραιότητα σε μέτρα προστασίας των 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
μέσων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προαχθεί η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 116
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Κατά το επόμενο έτος από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά 
με τις τάσεις και τα προβλήματα σε σχέση 
με τη χρήση των φυτοφαρμάκων, 
προσδιορίζοντας δείκτες και στόχους 
μείωσης των κινδύνων και της χρήσης 
φυτοφαρμάκων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων 
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων, 

Μέσα στη διετία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσαρμόσουν τα εθνικά σχέδια δράσης 
τους προκειμένου να επιτύχουν τον 
ποσοτικό στόχο για μείωση κατά 25% της 
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συμπεριλαμβανομένων των πηγών 
κινδύνου, και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα.

συχνότητας εφαρμογής των 
φυτοφαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσα στην πενταετία από το έτος 
αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους μείωσης που ήδη ισχύουν, και για 
μείωση κατά 50% της συχνότητας 
εφαρμογής των φυτοφαρμάκων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στην εξαετία από 
το έτος αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους μείωσης που ήδη ισχύουν.  

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.

Η ετήσια τιμή αναφοράς για τον 
υπολογισμό της μείωσης των 
φυτοφαρμάκων πρέπει να αντιστοιχεί στη 
μέση χρήση κατά τα τρία τελευταία 
ημερολογιακά έτη πριν από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί στόχοι μείωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία κάθε προγράμματος για τη μείωση 
των κινδύνων. Τα εθνικά σχέδια δράσης για τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς 
στόχους για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων με σχετικό χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να 
τεθεί στόχος μείωσης κατά 25% του δείκτη συχνότητας εφαρμογής (ΔΣΕ) σε πέντε έτη και κατά 
50% σε δέκα έτη. Ο ΔΣΕ είναι δείκτης περιβαλλοντικής μεταβολής, που εκφράζει το πόσες 
φορές μπορεί να εφαρμοστεί μια τυπική δόση σε μια γεωργική έκταση.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 117
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 και 
εφαρμόζουν χωρίς περιττή καθυστέρηση 
εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό 
στόχων, δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων με 
σκοπό τη μείωση της χρήσης και των 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των 
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πηγών κινδύνου, και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα από το έτος αναφοράς.

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 
υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων. Ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα εθνικά σχέδια δράσης 
παρεατίθενται στο έγγραφο 
προσανατολισμού του παραρτήματος IIb.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την ανάγκη για σαφείς δείκτες και στόχους στα εθνικά 
σχέδια δράσης.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 118
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 εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων 
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό την 
εξάλειψη των κινδύνων τόσο για την υγεία 
όσο και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα, 
και την προώθηση της ευρείας 
καθιέρωσης εναλλακτικών μεθόδων 
φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών..

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 
υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων και τις απόψεις 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μόνη ουσιαστική λύση για την εξάλειψη των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια 
υγεία, τα ζώα και το περιβάλλον είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην πρόληψη, 
με ευρεία εφαρμογή πραγματικά αειφορικών μεθόδων διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Τούτο ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους 
της αειφορικής φυτοπροστασίας. 

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Τροπολογία 119
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 εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων και 
δεικτών για τη μείωση των κινδύνων και 
της χρήσης των φυτοφαρμάκων μέσα σε 
πέντε και σε δέκα έτη από το έτος 
αναφοράς. Ο στόχος της ΕΕ για μείωση 
ορίζεται σε 25% της συχνότητας χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε εθνικό επίπεδο μέσα σε 
πέντε έτη και σε 50% μέσα σε 10 έτη από 
το έτος έναρξης. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
τους εθνικούς τους στόχους λαμβάνοντας 
υπόψη το στόχο της ΕΕ και τους εθνικούς 
στόχους που έχουν ήδη τεθεί. 

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 
υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων. Ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα εθνικά σχέδια δράσης 
παρατίθενται στο παράρτημα IIb.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει σαφή χρονοδιαγράμματα για την εκπόνηση των εθνικών 
σχεδίων δράσης. Επιπλέον, οι ποσοτικοί στόχοι μείωσης αποτελούν σημαντικό στοιχείο κάθε 
προγράμματος για τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση. 

Κατάθεση: Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, Ambroise 
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Guellec, Françoise Grossetête

Τροπολογία 120
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 και 
εφαρμόζουν χωρίς περιττή καθυστέρηση
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. Τα 
εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:
(α) για μη βιολογικά φυτοφάρμακα και 
ουσίες χαμηλοής επικινδυνότητας όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (…), ποσοτικούς 
στόχους για μείωση της χρήσης, με βάση 
δείκτη συχνότητας εφαρμογής. Η 
συχνότητα εφαρμογής πρέπει 
ναπροσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες 
κάθε κράτους μέλους. Ο δείκτης 
συχνότητας εφαρμογής πρέπει να 
κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή, προς 
έγκριση. Για ενεργές ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία (όπως ορίζονται στο 
άρθρο 57 του κανονισμού του REACH), ο 
στόχος για μείωση πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 50% ως προς το δείκτη 
συχνότητας εφαρμογής κατά το έτος 2005, 
έως το τέλος του 2013, εκτός αν το κράτος 
μέλος μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη 
επιτύχει συγκριτικά υψηλότερο στόχο με 
βάση άλλο έτος αναφοράς από το διάστημα 
1995-2004· 
(β) για συνθέσεις φυτοφαρμάκων που 
χαρακτηρίζονται τοξικές έως πολύ τοξικές 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων1, 
ποσοτικό στόχο μείωσης με βάση τις 
πωλούμενες ποσότητες. Ο στόχος αυτός 
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πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 50% 
ως προς το δείκτη συχνότητας εφαρμογής 
κατά το έτος 2005, έως το τέλος του 2013, 
εκτός αν το κράτος μέλος μπορεί να 
αποδείξει ότι έχει ήδη επιτύχει συγκριτικά 
υψηλότερο στόχο μείωσης με βάση άλλο 
έτος αναφοράς από το διάστημα 1995-
2004·

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 
υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων.
1 ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1 Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον 
κανονισμό αριθ. 1907/2006/EΚ (ΕΕ L 396 της 
15.12.2001, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα βιολογικά φυτοφάρμακα και τις ουσίες χαμηλής επικινδυνότητας δεν απαιτούνται 
περιορισμοί. Για ενεργές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (π.χ. μεταλλαξιογόνες, 
καρκινογόνες), ο στόχος για μείωση πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 50% ως προς το 
δείκτη συχνότητας εφαρμογής κατά το έτος 2005, έως το τέλος του 2013. Για τα υπόλοιπα 
φυτοφάρμακα χρησιμοποιείται ο δείκτης συχνότητας εφαρμογής (ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες κάθε κράτους μέλους). Για συνθέσεις φυτοφαρμάκων που χαρακτηρίζονται τοξικές 
έως πολύ τοξικές, ποσοτικός στόχος μείωσης της χρήσης με βάση τις πωλούμενες ποσότητες και 
τουλάχιστον 50%. 

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 121
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 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, 
και για την ανάληψη των ενεργειών που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 16 της 
παρούσας οδηγίας.
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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, υγειονομικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη συνάρτηση των εθνικών σχεδίων δράσης με τις διατάξεις 
που προβλέπονται στην οδηγία πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης τη μελέτη των υγειονομικών 
επιπτώσεων.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 122
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.

Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια δράσης για 
τον καθορισμό στόχων, μέτρων και 
χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και 
την ενθάρρυνση της χρήσης μεθόδων 
φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών. Οι επιδιωκόμενοι αριθμητικοί 
στόχοι συμμορφώνονται στις διατάξεις του 
άρθρου 4(1) και του άρθρου 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη 
δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα1. 

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 
υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων.
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιοριστούν οι ανεπιθύμητες πτυχές της χρήσης φυτοφαρμάκων. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό, τα εθνικά προγράμματα δράσης να βασίζονται εν μέρει στους 
στόχους που περιλαμβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. 

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 123
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Ως έτος αναφοράς θα λαμβάνεται το 
έτος που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στη 
χρήση και τους κινδύνους κατά τα τρία 
τελευταία ημερολογιακά έτη "από τον 
Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο" πριν την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την ανάγκη για σαφείς δείκτες και στόχους στα εθνικά 
σχέδια δράσης.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Τροπολογία 124
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Παράλληλα με ένα γενικό στόχο 
μείωσης της χρήσης μετρούμενης με βάση 
δείκτη συχνότητας εφαρμογής, τα εθνικά 
σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατ' ελάχιστο στόχους μείωησς της χρήσης 
για τις ακόλουθες ουσίες:
(α) Για ενεργές ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία (όπως ορίζονται στο 
άρθρο 57 του κανονισμού του REACH), ο 
στόχος για μείωση πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 50% ως προς το δείκτη 
συχνότητας εφαρμογής κατά το έτος 2005, 
έως το τέλος του 2013, εκτός αν το κράτος 
μέλος μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη 
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επιτύχει συγκριτικά υψηλότερο στόχο με 
βάση άλλο έτος αναφοράς από το διάστημα 
1995-2004· 
(β) για συνθέσεις φυτοφαρμάκων που 
χαρακτηρίζονται τοξικές έως πολύ τοξικές 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, 
ποσοτικό στόχο μείωσης μετρούμενης με 
βάση τις πωλούμενες ποσότητες. Ο στόχος 
αυτός πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 
50% ως προς το δείκτη συχνότητας 
εφαρμογής κατά το έτος 2005, έως το 
τέλος του 2013, εκτός αν το κράτος μέλος 
μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη επιτύχει 
συγκριτικά υψηλότερο στόχο μείωσης με 
βάση άλλο έτος αναφοράς από το διάστημα 
1995-2004·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την ανάγκη για σαφείς δείκτες και στόχους στα εθνικά 
σχέδια δράσης. 

Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 125
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Η κατάρτιση και υλοποίηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης είναι επιλέξιμη 
για κοινοτική χρηματοδότηση.

Or. el

Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 126
Άρθρο 4, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Η Επιτροπή συντάσσει ανά διετία 
έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής των εθνικών 
σχεδίων δράσης, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
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μείωση της επικινδυνότητας σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. el

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 127
Άρθρο 14, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

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 και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θέτει τα εθνικά 
σχέδια δράσης και τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής τους στη διάθεση του κοινού 
μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι δημόσια και να εφαρμόζονται με διαφάνεια.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 128
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 18 μηνών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τα εθνικά σχέδια δράσης που 
έχουν θεσπίσει στην Επιτροπή και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. 

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των κινδύνων και των υγειονομικών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παραδεχτεί πως υπάρχουν αδυναμίες στο ισχύον 
νομικό πλαίσιο και η τρέχουσα φάση χρήσης δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, τα κράτη μέλη 
πρέπει να κοινοποιούν τα εθνικά σχέδια δράσης που θεσπίζουν στην Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη σε χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας. Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά διετία, για να εντοπίζονται τυχόν αλλαγές ή εξελίξεις. 

Κατάθεση: Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 129
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 διετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.

Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διερευνήσουν τις δυνατότητες για 
ελαχιστοποίηση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε όλες τις μεγάλες 
καλλιέργειές τους, καθορίζοντας ειδικές 
κατά καλλιέργεια μεθόδους και πρακτικές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τακτική αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης και η εφαρμογή ειδικών κατά καλλιέργεια 
μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλάβών οργανισμών αποτελούν βασικά στοιχεία για 
την επίτευξη της μείωσης της χρήσης και των κινδύνων. 
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Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 130
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 διετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.

Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διερευνήσουν τις δυνατότητες για 
ελαχιστοποίηση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες 
όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεών 
τους, προκειμένου να εφαρμόσουν ειδικές 
κατά καλλιέργεια μεθόδους και πρακτικές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών  

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τακτική αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης και η εφαρμογή ειδικών κατά καλλιέργεια 
μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλάβών οργανισμών αποτελούν βασικά στοιχεία για 
την επίτευξη της μείωσης της χρήσης και των σχετικών κινδύνων.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 131
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 2 α (νέο)

Η Επιτροπή δημιουργεί πύλη στο 
Διαδίκτυο, για την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης, τυχόν 
τροποποιήσεις τους και τα κυριότερα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή τους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προώθηση της ενημέρωσης του κοινού και τη 
διαφάνεια.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique Ries

Τροπολογία 132
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πλήρη συμμετοχή στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη 
λειτουργία, την εποπτεία και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης, στο πνεύμα της 
οδηγίας 2003/35/ΕΚ, η προβλέπει τη δημόσια συμμετοχή. (Caroline Lucas)

Το κοινό έχει δικαίωμα ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον. 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
Διαδίκτυο, στην ιστοθέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Frédérique Ries)

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 133
Άρθρο 4, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες που κοινοποιούνται 
με βάση την παράγραφο 2, μέσω του 
Διαδικτύου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σφήνειας και διαφάνειας, το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες 
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πληροφορίες, για να μπορεί να συμμετέχει τόσο στην επεξεργασία των εθνικών σχεδίων δράσης 
όσο και στην αναθεώρηση και τον έλεγχό τους.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 134
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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

4. Στην προετοιμασία της εθνικής έκθεσης 
υποστήριξης καθώς και στην κατάρτιση 
και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης εφαρμόζονται οι σχετικές με τη 
συμμετοχή του κοινού διατάξεις του άρθρου 
2 της οδηγίας 2003/35/EΚ. Διεξάγεται 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους και το ευρύτερο κοινό, 
για όλες τις πτυχές της εθνικής έκθεσης 
υποστήριξης και των εθνικών σχεδίων 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάρτισης, της ανάπτυξης, της 
υλοποίησης, της εφαρμογής, της εποπτείας 
και των τροποποιήσεων. Πρέπει να 
διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων υφίστανται 
τις επιπτώσεις από τη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η δημόσια συμμετοχή στην προετοιμασία της εθνικής έκθεσης υποστήριξης 
και των εθνικών σχεδίων δράσης σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ, η οποία προβλέπει 
τέτοιου είδους δημόσια συμμετοχή.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 135
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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

4. Στην κατάρτιση και την τροποποίηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης εφαρμόζονται οι 
σχετικές με τη συμμετοχή του κοινού 
διατάξεις του άρθρου 2 της 
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οδηγίας 2003/35/EΚ. οδηγίας 2003/35/EΚ. Διεξάγεται 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους και το ευρύτερο κοινό, 
για όλες τις πτυχές των εθνικών σχεδίων 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάρτισης, της ανάπτυξης, της 
υλοποίησης, της εφαρμογής, της εποπτείας 
και των τροποποιήσεων. Πρέπει να 
διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων υφίστανται 
τις επιπτώσεις από τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, όπως οι κάτοικοι και οι 
κοινότητες της υπαίθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές στα κράτη μέλη, ότι οι απαιτήσεις έχουν ως στόχο την ένταξη 
της δημόσιας συμμετοχής στην προετοιμασία, την εφαρμογή και την τροποποίηση των εθνικών 
σχεδίων δράσης, στο πνεύμα της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, η προβλέπει τη δημόσια συμμετοχή. 
Πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους, για όλες τις πτυχές των 
εθνικών σχεδίων δράσης Στη διαβούλευση πρέπει να συμμετέχουν και οι κάτοικοι της 
υπαίθρου, οι γεωργοί (βιολογική και συμβατιή γεωργία), οι παραγωγοί φυτοφαρμάκων και οι 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και καταναλωτών.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 136
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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

4. Στην προετοιμασία της εθνικής έκθεσης 
υποστήριξης και την κατάρτιση και την 
τροποποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης 
εφαρμόζονται οι σχετικές με τη συμμετοχή 
του κοινού διατάξεις του άρθρου 2 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ. Οι αρμόδιες αρχές 
εφαρμόζουν διαδικασία διαβούλευσης του 
κοινού, στην οποία εκπροσωπούνται οι 
οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών 
και του περιβάλλοντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού πρέπει να είναι η ευρύτερη δυνατή. Εκτός από τους παραγωγούς και 
τους χρήστες, κοινό είναι και οι οργανώσεις των καταναλωτών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 137
Άρθρο 4, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο)

Διασφαλίζεται η δέουσα και 
αποτελεσματική συμμετοχή των ενώσεων 
γεωργών και αμπελουργών, των 
οργανώσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος, των φορέων της 
βιομηχανίας και των άλλων 
ενδιαφερομένων κλάδων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να είναι τα εθνικά σχέδια δράσης αποτελεσματιά και πραγματιστικά, πρέπει η επεξεργασία 
τους να γίνει σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 138
Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
μηχανισμό χρηματοδότησης για την 
εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης, με 
βάση σύστημα φορολογίας ή εισφορών επί 
των φυτοφαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συστήματα τελών ή εισφορών έχουν αποδειχτεί καλό μέσο για τη μείωση των φυτοφαρμάκων 
σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη. Τέτοια συστήματα θα πρέπει να έχουν καθολική εφαρμογή στην 
ΕΕ και να επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των μέτρων για τη μείωση των κινδύνων και της 
χρήσης των φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης καθώς και ενός 
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αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας, ελέγχου και πληροφόρησης σχετικά με τα 
αποτελέσματα των σχεδίων αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν το 
σύστημα χρηματοδότησης που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Τροπολογία 139
Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 
προσπάθειές τους για τον έλεγχο και την 
πρόληψη της παράνομης χρήσης 
προϊόντων φυτοπροστασίας, σε συνεργασία 
με τους ενδιαφερομένους.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικές 
εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που 
εφαρμόζουν για την παράνομη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια βασική απίτηση για την αειφορική χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας συνίσταται στην 
πλήρη εφαρμογή και επιβολή των υφισταμένων νομικών απαιτήσεων. Οι εθνικές αρχές θα 
πρέπει επομένως να ενισχύσουν την ισχύουσα νομοθεσία πιο δραστικά και να αξιοποιοήσουν 
αποτελεσματικότερα τις υπάρχουσες απαιτήσεις εποπτείας και επιβολής.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 140
Άρθρο 4 α (νέο)

4α. Τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκή 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή των 
εθνικών σχεδίων δράσης τους η οποία 
μπορεί να προέρχεται από τέλος επί των 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή φόρου/τέλους φυτοφαρμάκων έχει αποδειχτεί επιτυχημένος τρόπος για τη 
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χρηματοδότηση μέτρων μείωσης των φυτοφαρμάκων σε πολλές χώρες, και θα πρέπει να 
επιβληθεί σε όλες τις χώρες ως μέσο χρηματοδότησης των μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός (τηλεματικού) συστήματος υποβολής εκθέσεων 
και εποπτείας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων 
συστημάτων φόρων ή τελών και να επιλέγουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
τους. 

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 141
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 έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη 
κατάρτιση σε όλα τα κράτη μέλη και να 
καθοριστούν ελάχιστες δεσμευτικές 
απαιτήσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων θα αναβαθμίσει τα πρότυπα κατάρτισης και θα συμβάλει 
στην προώθηση της ανταλλαγής πείρας μεταξύ των χρηστών στα διάφορα κράτη μέλη.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 142
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 κατάρτιση, με τακτική 
ενημέρωση σχετικά με τις νέες 
πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, η ρύπανση του περιβάλλοντος και των γεωργικών προϊόντων από 
φυτοφάρμακα οφείλεται στην έλλειψη των κατάλληλων γνώσεων. Οι επαγγελματίες χρήστες, οι 
διανομείς και οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες. 
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Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 143
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 διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και 
σύμβουλοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη 
κατάρτιση που ανταποκρίνεται στο επίπεδο 
και στο συγκεκριμένο ρόλο τους στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών.

Or. el

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 144
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Στο πλαίσιο μικρών γεωργικών ή 
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε να πρόσωπα που 
εργάζονται ως επαγγελματίες χρήστες υπό 
την έννοια του άρθρου 3 παρ. β) διαθέτουν 
πρόσβαση στην εν λόγω κατάρτιση. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις μικρές επιχειρήσεις, είναι περιττό να επιβάλλεται υποχρέωση συμμετοχής σε κατάρτιση για 
όλους τους εργαζομένους και τον διευθυντή. Η συμμετοχή ενός προσώπου από την 
εκμετάλλευση αρκεί.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 145
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επαγγελματίες χρήστες, οι διανομείς και οι 
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σύμβουλοι γνωρίζουν την ύπαρξη και τους 
κινδύνους των παράνομων (απομιμήσεων) 
προϊόντων φυτοπροστασίας και είναι 
κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να 
αναγνωρίζουν τέτοια προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απομίμηση και λαθρεμπορία προϊόντων φυτοπροστασίας στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό 
και πρόβλημα. Η ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών και των διανομέων είναι σημαντική 
για την αντιμετώπιση του προβληματος του λαθρεμπορίου προϊόντων φυτοπροστασίας.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 146
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 
χορήγησης πιστοποιητικού το οποίο 
αποδεικνύει την απόκτηση γνώσεων που 
καλύπτουν τουλάχιστον τα θέματα του 
παραρτήματος I.

Στο σύστημα ορίζονται οι όροι για τη 
χορήγηση και την αφαίρεση του 
πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του 
πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα πέντε έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απορρέει από την ανάγκη να υπάρχει προθεσμία συμβατή με εκείνη για 
την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης. Επιτρέπει τον καθορισμό των όρων χορήγησης και 
αφαίρεσης του πιστοποιητικού, η διάρκεια του οποίου πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 147
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)
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Αν ο συμμετέχων στην κατάρτιση είναι 
επαγγελματίας χρήστης σε μικρή γεωργική 
ή αμπελουργική εκμετάλλευση, το 
χορηγούμενο πιστοποιητικό ισχύει για την 
εκμετάλλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 148
Άρθρο 5, παράγραφος 3

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 149
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα I για την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, με τη 

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα I για την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, με τη 
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διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3. διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3. 
Kατά συνέπεια και εφόσον και οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές το κρίνουν αναγκαίο οι 
κάτοχοι των πιστοποιητικών της 
παραγράφου 2 οφείλουν να επικαιροποιούν 
την κατάρτισή τους.

Or. el

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 150
Άρθρο 6, παράγραφος 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
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health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 151
Άρθρο 6, παράγραφος 1

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού ώστε να περιληφθούν 
όλοι οι έμποροι προϊόντων και όχι μόνο οι έμποροι τοξικών ή πολύ τοξικών προϊόντων. 

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 

Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Τροπολογία 152
Άρθρο 6, παράγραφος 3, εδάφιο 1

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 τους κινδύνους και τις 
πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το 
περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων, 
ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την 
έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, 
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χειρισμού και εφαρμογής και τη διάθεση 
των αποβλήτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες φυτοφαρμάκων, επαγγελματίες και μη, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
σχετικά με τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων (Davies κ.ά.+ Hennicot-Schoepges κ.ά.)

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα, επαγγελματίας ή όχι, πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένος σχετικά με τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το 
περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων (Lucas + Belohorska).

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 

Τροπολογία 153
Άρθρο 6, παράγραφος 3, εδάφιο 2

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 
δύο ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που έχει η δέουσα ενημέρωση όλων των χρηστών φυτοφαρμάκων, 
είναι σκόπιμο να μην οριστεί τετραετής προθεσμία από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 1 για τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, 
αλλά διετής. 

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 154
Άρθρο 6, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Τα μέτρα που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που έχει η δέουσα ενημέρωση όλων των χρηστών φυτοφαρμάκων, 
είναι σκόπιμο η προθεσμία από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 
για τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 να είναι ένα έτος και όχι 
τέσσερα έτη. 

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 155
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή μέτρων επιθεώρησης και 
επιβολής ώστε να μην κυκλοφορούν στην 
αγορά παράνομα προϊόντα 
φυτοπροστασίας (απομιμήσεις).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των απομιμήσεων και της λαθρεμπορίας προϊόντων 
φυτοπροστασίας.  

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 156
Άρθρο 7

Προγράμματα ευαισθητοποίησης Προγράμματα πληροφόρησης
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 
πληροφόρησης και τη διάθεση 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό, ιδίως σχετικά
με τα πλεονεκτήματα και τα μεινεκτήματα 
από τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων και ζωοτροφών, απαιτείται η χρήση 
φυτοφαρμάκων. Φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και στη βιολογική γεωργία. Τα προγράμματα 
ενημέρωσης θα πρέπει να επιδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χρήσεων 
φυτοφαρμάκων, κι ενδεχομένως τις εναλλακτικές λύσεις.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 157
Άρθρο 7

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 158

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 159
Άρθρο 7
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Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στο 
ευρύ κοινό, ιδίως σχετικά με τις επιπτώσεις 
τους στην υγεία και στο περιβάλλον και τις 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς χημικά μέσα.

Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό, σχετικά με τη 
χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και 
βιοκτόνων τις επιπτώσεις τους στην υγεία 
και στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές 
λύσεις χωρίς χημικά μέσα, καθώς επίσης 
σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
στα γεωργικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση φυτοφαρμάκων έχει έπιπτώσεις, και το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για όσο το 
δυνατόν περισσότερες πτυχές.

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 160
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 επίσης για τις πιθανές 
επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, 
από τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας. Θα 
πρέπει επίσης να υπάρχει ενημέρωση
σχετικά με το ρόλο των φυτοφαρμάκων 
στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, 
την υπεύθυνη χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας ,  καθώς και την ύπαρξη 
μη χημικών εναλλακτικών μεθόδων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι η σχεδιαζόμενη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
δεν θα αφορά μόνο τους κινδύνους των φυτοφαρμάκων. Αυτή τη στιγμή επισείονται στην κοινή 
γνώμη μόνο οι κίνδυνοι των μέσων φυτοπροστασίας. Θα πρέπει πολύ περισσότερο να 
επιδιωχθεί ο στόχος της αντικειμενικής ενημέρωσης για την αναγκαιότητα και την 
ανθεκτικότητα των χρήσεων των φυτοφαρμάκων και της προβολής της σημασίας τους για τη 
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σημερινή παραγωγή τροφίμων.

Κατάθεση: Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Τροπολογία 161
Άρθρο 7

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 
και τις βραχυ- και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων, καθώς και για τις 
υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Τούτο θα προσφέρει 
στους ανθρώπους την απαιτούμενη πληροφόρηση και γνώση για τις αποφάσεις και τις ενέργειές 
τους σε σχέση με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός τους.

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Τροπολογία 162
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 ισόρροπων προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στο ευρύ 
κοινό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα ευαισθητοποίησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες τόσο για τα 
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μειονεκτήματα όσο και για τα πλεονεκτήματα της χρήσης  μέσων φυτοπροστασίας. Στην 
τρέχουσα μορφή του, το κείμενο ασχολείται μονόπλευρα με τους κινδύνους. Τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη χρήση των γεωργικών εκτάσεων.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 163
Άρθρο 7

Προγράμματα ευαισθητοποίησης Προγράμματα ευαισθητοποίησης, εποπτεία 
και έρευνα

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.

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

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
υποχρεωτικά συστήματα συλλογής 
πληροφοριών για τα περιστατικά οξείας ή 
χρόνιας δηλητηρίασης, ιδιαίτερα μεταξύ 
των χειριστών, των εργαζομένων, των 
κατοίκων και άλλων ομάδων που μπορεί 
να εκτίθενται συχνά σε φυτοφάρμακα. 
3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά 
και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με 
ενδεικτικά είδη που εκτίθενται σε 
φυτοφάρμακα και για τα φυτοφάρμακα στο 
περιβάλλον, όπως στο γλυκό και το 
θαλασσινό νερό, το έδαφος και την 
ατμόσφαιρα, και υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις με τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή. 
4. Τα κράτη μέλη εκτελούν 
μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα 
για συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες 
τα φυτοφάρμακα είχαν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, στη βιοποικιλότητα και 
για συνδυαμένα αποτελέσματα.
5. Για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των 
πληροφοριών, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη αναπτύσσει μέσα σε μια 
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τριετία από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας στρατηγικό έγγραφο 
προσανατολισμού για την εποπτεία και τη 
διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα προγράμματα πληροφόρησης δεν θα πρέπει να παραλείπονται οι χρόνιες επιπτώσεις των 
φυτοφαρμάκων στην υγεία. Η εποπτεία και η έρευνα στα κράτη μέλη είναι απαραίτητες 
προκειμένου συλλέγονται πληροφορίες και να εκτιμώνται ποσοτικά οι επιπτωσεις των 
φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Στην ΕΕ εφαρμόζεται ήδη σύστημα υποβολής εκθέσεων για τα 
κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, δεν υπάρχει όμως σύστημα για την εποπτεία των 
κρουσμάτων δηλητηρίασης και των επιπτωσεων των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 164
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον τακτικό 
έλεγχο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 
επαγγελματικής χρήσης.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον τακτικό 
έλεγχο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 
επαγγελματικής χρήσης, τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί ελάχιστη συχνότητα ελέγχου των εξαρτημάτων εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 165
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον τακτικό 
έλεγχο του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων 

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

Για τον σκοπό αυτό, θεσπίζουν 
υποχρεωτικά συστήματα χορήγησης 
πιστοποιητικών τα οποία καθιστούν δυνατή 
την εξακρίβωση της διενέργειας των 
ελέγχων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής χρήση των φυτοφαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντική. Η υποχρέωση διεξαγωγής 
ελέγχων θα διασφαλίσει την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας -
ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 166
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 τον τακτικό έλεγχο 
του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων επαγγελματικής 
χρήσης.

.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Glenis Willmott

Τροπολογία 167
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
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χειρωνακτικό εξοπλισμό περιορισμένης 
δυνατότητας, όπως φορητούς ψεκαστήρες 
και συσκευές ξήρανσης ζιζανίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ποσοτήτων και των τύπων ψεκαστήρων που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι 
κυμαίνονται από φορητές συσκευές ψεκασμού έως συσκευές ξήρανσης ζιζανίων, και του 
τρέχοντος ορισμού του εξοπλισμού εφαρμογής ο οποίος καλύπτει οποιαδήποτε συσκευή είναι 
σχεδιασμένη για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, το κόστος και η διοικητική επιβάρυνση για τον 
ελεγχο όλων των φορητών ψεκαστήρων θα είναι δυσανάλογο προς το περιβαλλοντικό όφελος.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 168
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν 
από την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου εξοπλισμούς τον οποίων 
ο έλεγχος συνεπάγεται διοικητικό φόρτο 
δυσανάλογο προς τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη χρήση τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τον έλεγχο μικρών εξοπλισμών μπορεί να απαιτείται διοικητικός φόρτος δυσανάλογος προς 
τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 169
Άρθρο 8, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του παραρτήματος ΙΙ.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 170
Άρθρο 8, παράγραφος 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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ειδική αυτή ρύθμιση μπορεί να παραλειφθεί για λόγους επικουρικότητας.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 171
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 

3. Εντός διετίας 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. Στη 
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αποτελέσματα. συνέχεια πρέπει να διεξάγονται 
υποχρεωτικές επιθεωρήσεις τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση, ενώ θα πρέπει να 
εξεταστεί και το ενδεχόμενο έκτακτων 
ενδιάμεσων επιθεωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός φυτοφαρμάκωνείναι επικίνδυνη δραστηριότητα και συνεπώς ο εξοπλισμός για 
επαγγελματική χρήση θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση δεδομένου ότι θα μπορούσε να 
πάθει βλάβη οποιαδήποτε στιγμή (ακόμη και λίγο μετά τον ένα έλεγχο και πολύ πριν τον 
επόμενο). Μετά την αρχική επιθεώρηση, που θα πρέπει να γίνει μέσα σε μία διετία από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20(1), θα πρέπει να επιβάλλεται έλεγος τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση, με δυνατότητα έκτακτων ενδιάμεσων ελέγχων.

Κατάθεση: Glenis Willmott

Τροπολογία 172
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.

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. Συνεπώς, πρέπει να 
διεξάγονται υποχρεωτικοί έλεγχοι 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 173
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.

3. Εντός πενταετίας από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 
1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλες 
τις καλυπτόμενες αγροτικές περιοχές 
υπάρχουν πιστοποιημένες εγκαταστάσεις 
ελέγχου. 
Εντός επταετίας 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 174
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 175
Άρθρο 8, παράγραφος 5

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του παραρτήματος ΙΙ.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 176
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τους 
αεροψεκασμούς, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 έως 7.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 
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De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 177
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

(1) Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τους 
αεροψεκασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 2 έως 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 178
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν πλήρως 
τους αεροψεκασμούς
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή ότι ο αεροψεκασμός μπορεί να έχει 
σημαντική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση των 
αεροψεκασμών χωρίς παρεκκλίσεις. 

Κατάθεση: Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Τροπολογία 179
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

Or. xm

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1. (Caroline Lucas)

Είναι αδύνατον να αναφέρουν εκ των προτέρων τα κράτη μέλη όλες τις καλλιέργειες και 
περιοχές ή να δηλώσουν υπό ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να επιτραπεί ο 
αεροψεκασμός. Θα έπρεπε αντίθετα να προβλεφθούν εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 9(4).
(Christofer Fjellner)

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 180
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.

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

α) η περιοχή στην οποία γίνεται ο 
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αεροψεκασμός είναι απρόσιτη για τα 
μηχανήματα επίγειου ψεκασμού, λόγω της 
διαμόρφωσης του εδάφους· 
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.
Ο αεροψεκασμός δεν επιτρέπεται σε καμιά 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν βρέχει
β) όταν η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει 
τα 20 χλμ. την ώρα
γ) όταν οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε 
απροσπέλαστη περιοχή απέχουν λιγότερο 
από 200 μέτρα από οικισμούς ή ζώες 
δραστηριότητας (οικονομικής ή 
εμπορικής, ψυχαγωγίας, πάρκα, κήποι),
δ) όταν οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε 
απροσπέλαστη περιοχή απέχουν λιγότερο 
από 150 μέτρα από οδό κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 181
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 182
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 183
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 184
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες για 
τον έλεγχο των αεροψεκασμών αρχές και 
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ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy 
Sinnott

Τροπολογία 185
Άρθρο 9, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

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·
(γ) ο χειριστής που εκτελεί τον 
αεροψεκασμό πρέπει να διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό. 
Στην έγκριση προσδιορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα προειδοποίησης των κατοίκων και 
των διερχομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με εκείνη που πρόκειται να 
καλύψει ο ψεκασμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1. (Caroline Lucas)

Οι αεροψεκασμοί θα πρέπει να απαγορεύονται πλήρως, χωρίς εξαιρέσεις. (Margrete Auken 
κ.ά.)
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Υποστηρίζεται η γενική απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις. (Kathy Sinnott)

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 186
Άρθρο 9, παράγραφος 4

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

4. Οι χρήστες που επιθυμούν την εφαρμογή 
φυτοφαρμάκων με αεροψεκασμό πρέπει να 
υποβάλουν κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή έξι εβδομάδες πριν από την 
προβλεπόμενη περίοδο αεροψεκασμού, 
προσδιορίζοντας τη ζώνη αεροψεκασμού 
(ακριβή θέση και έκταση), τον τύπο της 
καλλιέργειας που θα ψεκαστεί, τον τύπο
φυτοφαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί, τα 
στοιχεία του γεωργού που έχει ζητήσει τον 
αεροψεκασμό, το φορέα που θα 
πραγματοποιήσει τον αεροψεκασμό, τον 
τύπο και τα στοιχεία καταχώρησης του 
μηανήματος/συσκευής και τον τόπο 
καταχώρησης, την προβλεπόμενη περίοδο 
αεροψεκασμού.

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· 

Η περίοδος αεροψεκασμού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δύο ημερολογιακές 
εβδομάδες.

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

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος 
γεωργού και του φορέα που θα 
πραγματοποιήσει τον αεροψεκασμό: 
ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, 
ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς επίσης 
διεύθυνση στο Διαδίκτυο του γεωργού και 
του φορέα που θα πραγματοποιήσει τιν 
αεροψεκασμό, αν υπάρχουν. 

γ) ο χειριστής που εκτελεί τον 
αεροψεκασμό πρέπει να διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό.
Στην έγκριση προσδιορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα προειδοποίησης των κατοίκων και 
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των διερχομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με εκείνη που πρόκειται να 
καλύψει ο ψεκασμός.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 187
Άρθρο 9, παράγραφος 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.
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Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 188
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·

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 πρέπει να έχει 
κοινοποιηθεί προηγουμένως στην αρμόδια 
αρχή ή να έχει εγκριθεί από αυτήν.

Or. fr

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.
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Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 189
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο α)

(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 στη δημόσια
υγεία και στο περιβάλλον·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση.

Κατάθεση: Frédérique Ries

Τροπολογία 190
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχεία (α) - (γ)

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 

(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.

(γα) η ψεκαζόμενη περιοχή δεν βρίσκεται 
κοντά σε δημόσιες ή κατοικημένες 
περιοχές και δεν υπάρχουν επιπτώσεις 
στην υγεία των κατοίκων ή των 
παρευρισκομένων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η γενική απαγόρευση των αεροψεκασμών με σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις.
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Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 191
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο β)

(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· δεν επιτρέπεται ο 
αεροψεκασμός με ουσίες που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές (R50) 
για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες θα πρέπει να επιτρέπονται με ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον αεροψεκασμό. Η 
ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος με αιωρούμενα σταγονίδια πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, 
και για τούτο ορισμένες επικίνδυνες ουσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
αεροψεκασμό.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 192
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχεία (γα) και (γβ) (νέα)

(γα) το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με 
τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τη 
μείωση των αιωρούμενων σταγονιδίων 
(π.χ. ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς)
(γβ) τα κοινωνικοοικονομικά και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη είναι μεγαλύτερα 
από τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των 
κατοίκων και των παρευρισκομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η γενική απαγόρευση με σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις.
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Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Τροπολογία 193
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) δεν υπάρχουν επιπτώσεις στους 
κατοίκους και τους παρευρισκομένους 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που δεν βλάπτεται από τον 
αεροψεκασμό η υγεία των κατοίκων και των παρευρισκομένων.

Κατάθεση: Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy 
Sinnott

Τροπολογία 194
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 4.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 195
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 

5. Η αρμόδια αρχή παίρνει θέση ως προς 
την κοινοποίηση του αεροψεκασμού. Η 
θέση αυτή διαβιβάζεται αμελλητί στον 
κοινοποιούντα.
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συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4. 

Η ανακοίνωση του αεροψεκασμού 
δημοσιεύεται αμελλητί στις ιστοσελίδες 
της αρμόδιας αρχής, του υπουργείου ή της 
διοικητικής υπηρεσίας όπου ανήκει, του 
υπουργείου γεωργίας, του υπουργείου 
περιβάλλοντος ή οικολογίας, των 
ενδιαφερομένων τοπικών διοικητικών 
φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αναρτάται σε περίοπτη θέση στα κτίρια 
της δημόσιας διοίκησης και τα εμπορικά 
καταστήματα των περιοχών όπου θα γίνει 
ο αεροψεκασμός.
Σε περίμετρο ενός χιλιομέτρου γύρω από 
τις ψεκαζόμενες καλλιέργειες 
τοποθετούνται πινακίδες στις οποίες 
επισημαίνονται η περίοδος αεροψεκασμού 
και οι καλλιέργειες ή οι οι ζώνες που 
αφορά ο αεροψεκασμός.
Τα πρόσωπα που κατοικούν μέσα στην 
περίμετρο που αναφέρεται στο τέταρτο 
εδάφιο ενημερώνονται αμελλητί για τον 
αεροψεκασμό, με τη διανομή εγγράφου στο 
οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες της 
παραγράφου 4 καθώς και οι προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Irena Belohorská

Τροπολογία 196
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 

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. Η αίτηση 
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προϋποθέσεις της παραγράφου 4. πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρονική περίοδο του 
αεροψεκασμού, τις ποσότητες και τους 
τύπους των χρησιμοποιούμενων 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση για το χρόνο αεροψεκασμού, τις ποσότητες και τους 
τύπους των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο 
έκθεσης.

Κατάθεση: Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Τροπολογία 197
Άρθρο 9, παράγραφος 6

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 4.

Κατάθεση: Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Anders Wijkman

Τροπολογία 198
Άρθρο 9, παράγραφος 6

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

6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των 
παρεκκλίσεων που εγκρίνουν και το θέτουν 
στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να του τις 
διαθέτουν. (Frédérique Ries)
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Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 199
Άρθρο 9, παράγραφος 6

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

6. Οι επαγγελματίες χρήστες ενημερώνουν 
την αρμόδια αρχή για την πραγματοποίηση 
του αεροψεκασμού μέσα σε προθεσμία 
τριών ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 200
Άρθρο 9, παράγραφος 6 α (νέα)

6α. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των 
παρεκκλίσεων που εγκρίνουν, για διάστημα 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης του αεροψεκασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, παρ. 1.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 201
Άρθρο 9 α (νέο)

Άρθρο 9 α
Επίγειος ψεκασμός

Οι γεωργοί πρέπει πριν χρησιμοποιήσουν 
το προϊόν να ενημερώνουν τους γείτονές 
τους οι οποίοι θα μπορούσαν να εκτεθούν 
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σε μεταφερόμενο νέφος ή που έχουν 
ζητήσει να ενημερωθούν μέσω κεντρικού 
συστήματος πληροφόρησης ή 
επισήμανσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο προηγούμενο άρθρο περί αεροψεκασμού καθορίζονται διατάξεις για την προειδοποίηση 
των κατοίκων και των περιοίκων. Παρόμοιες διατάξεις πρέπει να καθοριστούν και για 
τηνπροειδοποίηση των κατοίκων κατά τους επίγειους ψεκασμούς. Συνεπώς, αλλάζει η 
αρίθμηση. 

Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 202
Άρθρο 10

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.
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Amendment by Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 203
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Κατά τη διετία από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, όταν 
χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα σε περιοχή 
που γειτνιάζει με υδατικά συστήματα, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
προτιμώνται:

Or. fr

Αιτιολόγηση

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 204
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα σε 
περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, και ιδιαίτερα με αποθέματα 
πόσιμου νερού, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να προτιμώνται: α)

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα πόσιμου νερού είναι θεμελιώδους σημασίας για την κοινωνία. Θα πρέπει 
επομένως να προστατεύονται ιδιαίτερα. 

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 205
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα σε 
περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, και ιδιαίτερα με εκείνα που 
προορίζονται για την άντληση πόσιμου 
νερού, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
προτιμώνται: α)

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα υδάτινα σώματα μάζες που προορίζονται για πόσιμο νερό απαιτούν ιδιαίτερη προστασία.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Τροπολογία 206
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή και στοιχείο α)

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

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

(α) προϊόντα που είναι ακίνδυνα για το 
υδάτινο περιβάλλον·

(α) προϊόντα που δεν συνεπάγονται υψηλό 
κίνδυνο μεταφοράς στο υδάτινο 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υδάτινα σώματα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πόσιμου νερού θα πρέπει να 
προστατεύονται ιδιαίτερα, προκειμένου να διασφαλίζεται το επιτεύξιμο των στόχων που ορίζει 
το άρθρο 7 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα όσον αφορά την προστασία των υδάτινων 
σωμάτων που προορίζονται για τη λήψη πόσιμου νερού, καθώς και των τιμών των 0,1 
μικρογραμμαρίων ανά λίτρο που ορίζει η οδηγία για το πόσιμο νερό. (Dan Jørgensen κ.ά.)
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Υδάτινα σώματα που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να προστατεύονται 
ιδιαίτερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα.(Werner Langen)

Κατάθεση: Frieda Brepoels

Τροπολογία 207
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) προϊόντα που είναι ακίνδυνα για το 
υδάτινο περιβάλλον·

(α) προϊόντα που συνεπάγονται μικρότερο 
κίνδυνο για τα ύδατα·

Or. nl

Αιτιολόγηση

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Κατάθεση: Irena Belohorská

Τροπολογία 208
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) προϊόντα που είναι ακίνδυνα για το 
υδάτινο περιβάλλον· 

(α) προϊόντα που χαρακτηρίζονται
ακίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον, 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
ποσοτικό στόχο μείωσης με βάση τις 
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πωλούμενες ποσότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, χρειάζεται να προσδιοριστεί με σαφήνεια, ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται 
ως ακίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 209
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 10, παρ. 1.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 210
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία ζωνών ανάσχεσης πλάτους 
τουλάχιστος 15 μέτρων, στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η εφαρμογή ή αποθήκευση 
φυτοφαρμάκων, στους αγρούς που 
βρίσκονται δίπλα σε υδατορρεύματα, ιδίως 
δε δίπλα στις ζώνες ασφαλείας για την 
άντληση πόσιμου νερού, οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 
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παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ. παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ανάσχεσης, στις οποίες θα απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων, θα πρέπει να έχουν 
ελάχιστο πλάτος 15 μέτρων. Τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να απαγορεύονται σε διαπερατές 
περιοχές, όπου ο κίνδυνος αιωρούμενων σωματιδίων και διαρροής είναι μεγαλύτερος.

Κατάθεση: Ambroise Guellec

Τροπολογία 211
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των υδάτινων 
σωμάτων, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα 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.

Or. fr

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 212
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία κατάλληλων ζωνών ανάσχεσης, 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ή 
αποθήκευση φυτοφαρμάκων, στους αγρούς 
που βρίσκονται δίπλα σε κατοικημένες 
περιοχές, 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.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Για τις κατοικημένες περιοχές, το νερό είναι ουσιαστικής σημασίας. Θα πρέπει επομένως να 
αναφέρονται στο κείμενο.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 213
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.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία των υδάτινων 
σωμάτων, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα 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.

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει τη σύνδεση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα με την παρούσα 
οδηγία.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 214
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, 

2. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη δημιουργία υποχρεωτικών 
ζωνών απαγόρευσης του ψεκασμού 
πλάτους τουλάχιστος 100 μέτρων, στις 
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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. 

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.

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σύμφωνο προς την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 11. Τα φυτοφάρμακα έχει 
αποδειχτεί ότι μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων από διάφορες πηγές Συνεπώς, για την 
πρόληψη της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. 

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Τροπολογία 215
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.

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

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
στις προστατευόμενες ζώνες άντλησης 
πόσιμου νερού σύμφωνα με το άρθρο 7(3) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ λαμβάνονται 
πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της 
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μόλυνσης του νερού με φυτοφάρμακα 
συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 
αναγκαίο, αυστηρότερων περιορισμών στη 
χρήση ορισμένων προϊόντων υψηλού 
κινδύνου, περισσότυερων ζωνών 
ανάσχεσης, ειδικής κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης συμβούλων και 
χειριστών και αυστηρής εφαρμογής των 
βέλτιστων πρακτικών στην πλήρωση, την 
ανάμιξη και τη διάθεση φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες ανάσχεσης θα έπρεπε να έχουν πλάτος τουλάχιστον 10 μέτρα για να διασφαλίζεται η 
ελάχιστη προστασία των υδάτινων ροών και σωμάτων. Ωστόσο, μολονότι οι ζώνες ανάσχεσης 
είναι αναγκαίες, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αποδεδειγμένων 
οδών μεταφοράς φυτοφαρμάκων στα ύδατα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα εμποδίσουν τη διαρροή 
μέσω των αποστραγγιστικών διαύλων ή της επιφανειακής απορροής, που αποτελεί μία από τις 
κυριότερες οδούς. Είναι επομένως σημαντικό να ληφθούν άλλα μέτρα για να διασφαλιστεί η 
επιτευξιμότητα των στόχων του άρθρου 7(3) της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και να 
διασφαλιστεί η προστασία των υδάτινων σωμάτων που προορίζονται για τη λήψη πόσιμου 
ύδατος.

Κατάθεση: Irena Belohorská

Τροπολογία 216
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
καθορίζονται σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά και 
κλιματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
περιοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τα γεωργικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι καιρικές 
συνθήκες.
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Κατάθεση: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 217
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 2 α (νέο)

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
ζώνες απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για την 
προστασία του πόσιμου νερού. Τέτοιες 
ζώνες απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων 
μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το 
κράτος μέλος.

Or. da

Justification

Det er vigtigt at sikre, at den sejr der blev vundet i grundvandsdirektivet for at kunne sikre 
drikkevandet føres videre i dette direktiv. 

Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 218
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 2 α (νέο)

Οι ζώνες ασφαλείας που καθιερώνονται  
σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ έχουν το μεγέθους που 
κρίνεται αναγκαίο από τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα προκειμένου να προστατευθούν τα 
αποθέματα πόσιμου ύδατος, και μπορεί να 
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια του 
κράτους μέλους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (άρθρο 7) προβλέπει την καθιέρωση ζωνών ασφαλείας για τα 
αποθέματα πόσιμου νερού. Μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τα επιφανειακά ύδατα (2006/118/ΕΚ), κατέστη σαφές ότι 
σε ειδικές περιπτώσεις οι ζώνες αυτές θα μπορούσαν να καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια 
ενός κράτους μέλους. Τούτο έγινε για να παρασχεθεί η αναγκαία προστασία, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου τα επιφανειακά ύδατα ανλούνται και χρησιμοποιούνται χωρίς καθαρισμό, και 
η παρούσα τροπολογία απλώς υιοθετεί τη διατύπωση της οδηγίας πλαισίου για τα επιφανεικά 
ύδατα όσον αφορά τις διαστάσεις των ζωνών αυτών.
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Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 219
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.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό της 
αερομεταφοράς φυτοφαρμάκων και της 
μεταφοράς τους σε μεγάλη απόσταση, 
τουλάχιστον στις κατακόρυφες 
καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων οι 
οπωρώνες, οι αμπελώνες και οι φυτείες 
λυκίσκου, που γειτνιάζουν άμεσα με 
υδατορρεύματα ή βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από αυτά, διασφαλίζοντας ότι 
σε τέτοιες περιοχές απαγορεύεται η χρήση 
φυτοφαρμάκων και χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτοφάρμακα έχει αποδειχτεί ότι μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των υδάτινων ροών από διάφορες πηγές. Συνεπώς, για την 
πρόληψη της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Κατάθεση: Christofer Fjellner

Τροπολογία 220
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.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό της 
αερομεταφοράς φυτοφαρμάκων σε περιοχές
που γειτνιάζουν άμεσα με υδατορρεύματα.

Or. sv
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Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 221
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.

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, 
εδαφών από διαπερατά πετρώματα, 
επικλινών περιοχών, ή άλλων υποδομών 
που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια 
σφραγισμένων εδαφών όπου υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος απορροής στα 
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα χαλαρά πετρώματα ευνοούν τη διείσδυση διαφόρων ουσιών και βρόχινου νερού στα 
κατώτερα στρώματα. Για παράδειγμα, τα αμμώδες έδαφος διευκολύνει τη μεταφορά ουσιών 
διαλυμένων στο νερό βαθειά στο έδαφος, σε αντίθεση με το αργιλώδες έδαφος που είναι 
ελάχιστα διαπερατό.

Τα πρανή με μεγάλη κλίση επιτείνουν, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις, τη διείσδυση 
και τη διαρροή μιγμάτων από χώμα και σωματίδια χρησιμοποιηθέντων λιπασμάτων και 
προϊόντων φυτοπροστασίας συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων, στα χαμηλότερα μέρη 
τους που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες ή στα επιφανειακά ύδατα.

Κατάθεση: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 222
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 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
περιοριστεί δραστικά 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 
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επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και 
στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα 
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και 
στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα 
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 10, παρ. 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 223
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.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
περιοριστεί ή να καταργηθεί, 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. Σε όλες τις περιοχές αυτές θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές 
μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις εξάλειψη της ρύπανσης σε όλες τις περιοχές αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. 

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 224
Άρθρο 10, παράγραφος 4

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

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

καταργηθεί 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. Σε όλες τις περιοχές 
αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις εξάλειψη της ρύπανσης σε όλες τις περιοχές αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.  

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 225
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.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
απαγορευτεί 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνεπής προς το στόχο να υπάρχει μια νέα ζώνη ανάσχεσης πλάτους 15 μέτρων, , 
όπου να απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων.
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Κατάθεση: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 226
Άρθρο 11

Το άρθρο αυτό διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 227
Άρθρο 11, 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 κινδύνου, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την υιοθέτηση των 
ακόλουθων μέτρων

Or. de

Αιτιολόγηση

Ως βάση για αποφάσεις σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες 
περιοχές λαμβάνεται η εκάστοτε αξιολόγηση κινδύνου. Αποφασιστική σημασία δεν έχει η 
απαγόρευση, αλλά η προσεκτική και περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
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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.

Κατάθεση: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Τροπολογία 228
Άρθρο 11, εισαγωγή

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

Μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις 
υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν την υιοθέτηση των 
ακόλουθων μέτρων:

Or. en

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 229
Άρθρο 11, εισαγωγή

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

Μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις 
υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν την υιοθέτηση των 
ακόλουθων μέτρων:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι η εφαρμογή φυτοφαρμάκων "απαγορεύεται ή περιορίζεται 
στην ελάχιστη απαραίτητη" στις λεγόμενες ευαίσθητες ζώνες, λόγω της παρουσίας του κοινού ή 
ευπαθών ομάδων όπως τα παιδιά, και των κινδύνων. Η χρήση φυτοφαρμάκων στις ζώνες αυτές 
θα πρέπει να απαγορεύεται ή να περιορίζεται σε μια ζώνη τουλάχιστον 200 μέτρων γύρω από 
αυτές. 
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Κατάθεση: Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Τροπολογία 230
Άρθρο 11, εισαγωγή

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

Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις 
υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν την υιοθέτηση των 
ακόλουθων μέτρων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε περιοχές που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων 
θαπρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου μπορεί να εκτίθενται 
άνθρωποι, ιδιαίτερα αν μένουν κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές. Τα φυτοφάρμακα μεταφέρονται 
σε τεράστιες αποστάσεις και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ προβλέπουν ζώνες απαγόρευσης 
των ψεκασμών έως και 2,5 μιλίων γύρω από τα σχολεία. Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν 
σημαντικά νομοθετικά μετρα για την πρόληψη της έκθεσης του κοινού και την προστασία των 
ευπαθών ομάδων.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 231
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ως βάση για αποφάσεις σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων 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.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 232
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του παραρτήματος ΙΙ.

Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 233
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδιά, 
τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές, 
πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές, 
και σε σημαντικές ζώνες απαγόρευσης των 
ψεκασμών, συμπεριλαμβανομένων των 
αγρών γύρω από τις περιοχές αυτές, 
ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για την 
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προστασία ευπαθών ομάδων όπως μεταξύ 
άλλων βρέφη, παιδιά, έγκυες γυναικες, 
ηλικιωμένοι, και ασθενείς που ακολουθούν 
φαρμακευτική αγωγή. Σε όλες τις περιοχές 
αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 
όπως παιδιά, θα πρέπει να απαγορεύεται, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, για τους 
χλοοτάπητες στον Καναδά. Σε άλλες ευπαθείς περιοχές, ο ψεκασμός θα πρέπει να απαγορευτεί 
ή να περιοριστεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών 
γύρω από περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες. 
Οι ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών μπορεί να έχουν πλάτος και 2,5 μίλια γύρω από τα 
σχολεία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 234
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδιά, 
τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές, 
πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές, 
και σε σημαντικές ζώνες απαγόρευσης των 
ψεκασμών, συμπεριλαμβανομένων των 
αγρών γύρω από τις περιοχές αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 
όπως παιδιά, θα πρέπει να απαγορεύεται, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, για τους 
χλοοτάπητες στον Καναδά. Σε άλλες ευπαθείς περιοχές, ο ψεκασμός θα πρέπει να απαγορευτεί 
ή να περιοριστεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών 
γύρω από περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες. 
Οι ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών μπορεί να έχουν πλάτος και 2,5 μίλια γύρω από τα 
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σχολεία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 235
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

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

Or. fr

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 236
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή
περιορίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη στις 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από το ευρύ 
κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, τουλάχιστον σε πάρκα, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις 
και χώρους αναψυχής, σχολεία και παιδικές 
χαρές, και κοντά σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης (κλινικές, 
νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 
κέντρα θεραπείας, γηροκομεία)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις συνδυάζονται συχνά με χώρους αναψυχής. Οι εγκαταστάσεις 
αναψυχής και ψυχαγωγίας χρησιμοποιούνται και για αθλητικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις και οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε μόλυνση 
από φυτοφάρμακα.
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Οι περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης, κέντρα θεραπείας, γηροκομεία),θα πρέπει να προστατεύονται από τις 
επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 237
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή
περιορίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη στις 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από το ευρύ 
κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, τουλάχιστον σε πάρκα, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές· 
οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει πάντα να 
ενημερώνονται σχετικά με την ώρα, τον 
τόπο και τις πιθανές επιπτώσεις του 
ψεκασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα δυνατά μέσα για την αποφυγή της περιττής έκθεσης του 
κοινού σε φυτοφάρμακα.

Κατάθεση: Frédérique Ries

Τροπολογία 238
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδιά, 
τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές, 
πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές, 
και σε ζώνες ανάσχεσης όπου 
απαγορεύεται ο ψεκασμός, γύρω από τις 
περιοχές αυτές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 
όπως παιδιά, θα πρέπει να απαγορεύεται, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, για τους 
χλοοτάπητες στον Καναδά. Σε άλλες ευπαθείς περιοχές, ο ψεκασμός θα πρέπει να απαγορευτεί 
ή να περιοριστεί. Οι ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών μπορεί να έχουν πλάτος και 2,5 μίλια 
γύρω από τα σχολεία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, π.χ. στην Καλιφόρνια.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Τροπολογία 239
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, τουλάχιστον σε 
κατοικημένες περιοχές, πάρκα, δημόσιους 
κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία 
και παιδικές χαρές, και σε ζώνη 
τουλάχιστον 1500 μέτρων στους αγρούς, 
τους αμπελώνες, τους οπωρώνες, κ.λπ., 
γύρω από τις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα, 
αλλά όχι αποκλειστικά, για την προστασία 
ευπαθών ομάδων όπως μεταξύ άλλων 
βρέφη, παιδιά, έγκυες γυναικες, 
ηλικιωμένοι, και ασθενείς που ακολουθούν 
φαρμακευτική αγωγή. Σε όλες τις περιοχές 
αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε περιοχές που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων 
θαπρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου μπορεί να εκτίθενται 
άνθρωποι, ιδιαίτερα αν μένουν κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές. Τα φυτοφάρμακα μεταφέρονται 
σε τεράστιες αποστάσεις και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ προβλέπουν ζώνες απαγόρευσης 
των ψεκασμών έως και 2,5 μιλίων γύρω από τα σχολεία. Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν 
σημαντικά νομοθετικά μετρα για την πρόληψη της έκθεσης του κοινού και την προστασία των 
ευπαθών ομάδων.
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Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 240
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδιά, 
τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές, 
πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές, 
και σε σημαντικές ζώνες απαγόρευσης των 
ψεκασμών γύρω από τις περιοχές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγρών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 
όπως παιδιά, θα πρέπει να απαγορεύεται, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, για τους 
χλοοτάπητες στον Καναδά. Σε άλλες ευπαθείς περιοχές, ο ψεκασμός θα πρέπει να απαγορευτεί 
ή να περιοριστεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών 
γύρω από περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες. 
Οι ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών μπορεί να έχουν πλάτος και 2,5 μίλια γύρω από τα 
σχολεία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 241
άρθρο 11, 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, 
δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές·

(α) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
σε όλες τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδιά, 
τουλάχιστον σε κατοικημένες περιοχές, 
πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές, 
και σε σημαντικές ζώνες απαγόρευσης των 
ψεκασμών, συμπεριλαμβανομένων των 
αγρών γύρω από τις περιοχές αυτές. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό, ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 
όπως παιδιά, θα πρέπει να απαγορεύεται, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, για τους 
χλοοτάπητες στον Καναδά. Σε άλλες ευπαθείς περιοχές, ο ψεκασμός θα πρέπει να απαγορευτεί 
ή να περιοριστεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών 
γύρω από περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες. 
Οι ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών μπορεί να έχουν πλάτος και 2,5 μίλια γύρω από τα 
σχολεία, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 242
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (α) α (νέο)

(αα) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημιουργία κατάλληλων ζωνών ανάσχεσης, 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ή 
αποθήκευση φυτοφαρμάκων, στους αγρούς 
που βρίσκονται δίπλα στις περιοχές που 
αναφέρονται στο σημείο (α). 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κατάλληλες ζώνες ανάσχεσης θα πρέπει να δημιουργηθούν και στην ξηρά.

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Τροπολογία 243
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(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

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης των προϊόντων φυτοπροστασίας έχει ήδη θεσπιστεί για τις περιοχές 
του Natura 2000. Συνεπώς, είναι περιττή η θέσπιση πρόσθετων κανόνων στο συγκεκριμένο 
τομέα. Στην πράξη, οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους βιότοπους επιβάλλουν σοβαρή 
διοικητική επιβάρυνση στους επιχειρηματίες και τους γεωργούς, σε ορισμένα κράτη μέλη δε, η 
εφαρμογή των οδηγιών αυτών περιορίζει πάρα πολύ την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υποκειμένων σε αυτές. Η παράγραφος είναι συνεπώς περιττή και μόνο περιττή συζήτηση μπορεί 
να προκαλέσει. (Lambert van Nistelrooij)

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 11, εισαγωγή (Seeber).

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 244
άρθρο 11, στοιχείο (β)

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 11, εισαγωγή.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Τροπολογία 245
άρθρο 11, στοιχείο (β)

(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 

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται η 
περιορίζεται δραστικά στις 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 
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οδηγίας 92/43/EΟΚ. οδηγίας 92/43/EΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 11, στοιχείο (α).

Κατάθεση: Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Τροπολογία 246
άρθρο 11, στοιχείο (β)

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

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται η 
περιορίζεται σημαντικά στις 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 9, στοιχείο (α).

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 247
άρθρο 11, στοιχείο (β)

(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, 10 και 12 
της οδηγίας 92/43/EΟΚ.

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται η 
περιορίζεται σημαντικά 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, 10 και 12 
της οδηγίας 92/43/EΟΚ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 11, εισαγωγή.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 248
άρθρο 11, στοιχείο (β) 

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

(β) η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται 
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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να απαγορεύεται σε ειδικές προστατευόμενες περιοχές, για 
την πρόληψη των κινδύνων και των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στα πτηνά και το 
ευρύτερο περιβάλλον. Ως εναλλακτική λύση, σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
πραγματικά αειφορικές φυσικές μέθοδοι διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών. Τούτο ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της αειφορικής 
φυτοπροστασίας.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 249
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 11, στοιχείο (β).
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Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard Seeber

Τροπολογία 250
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Or. nl

Justification

Als artikel 11 (b) vervalt (zie amendement 9) is deze tekst onnodig. (Lambert van Nistelrooij 
and others).

see justification to Article 11, introduction (Langen + Seeber)

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Τροπολογία 251
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δα) (νέο)

(δα) αποθήκευση και προετοιμασία του 
ψεκαστικού εξοπλισμού και των χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, τα μέτρα να καλύτπουν ολόκληρη τη διαδικασία.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 252
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε οι ακόλουθες εργασίες να μην 
εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον: 
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α) α)
(α) αποθήκευση, χειρισμός, αραίωση και 
ανάμιξη φυτοφαρμάκων πριν από την 
εφαρμογή·

(α) ασφαλής αποθήκευση, χειρισμός, 
αραίωση και ανάμιξη φυτοφαρμάκων πριν 
από την εφαρμογή·

(β) χειρισμός των συσκευασιών και 
περισσευμάτων των φυτοφαρμάκων·

(β) ασφαλής χειρισμός των συσκευασιών 
και περισσευμάτων των φυτοφαρμάκων·

(γ) κατεργασία των μιγμάτων που 
απομένουν μετά την εφαρμογή·

(γ) κατεργασία των μιγμάτων που 
απομένουν μετά την εφαρμογή·

(δ) καθαρισμός του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή.

(δ) προετοιμασία, χειρισμός, καθαρισμός 
και αποθήκευση του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
και συσκευών ψεκασμού και των χημικών 
ουσιών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κατάλληλος χειρισμός και η ασφαλής αποθήκευση των φυτοφαρμάκων είναι αναγκαία για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης με φυτοφάρμακα.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 253
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 αντιμετωπίζουν τα 
φυτοφάρμακα ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που θέτουν σε κίνδυνο το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και 
εξασφαλίζουν την κατασκευή των χώρων 
αποθήκευσης φυτοφαρμάκων κατά τρόπο 
ώστε να προλαμβάνεται η ακούσια 
ελευθέρωση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 
πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (παράρτημα Χ) περιλαμβάνει ορισμένα φυτοφάρμακα 
στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.
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Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 254
Άρθρο 13, τίτλος

Άρθρο 13 διαγράφεται
Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 

οργανισμών

Or. pl

Αιτιολόγηση

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 255
Άρθρο 13, τίτλος

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και βιολογική γεωργία

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ICM θα πρέπει να εφαρμόζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση για κάθε καλλιεργήσιμη έκταση 
εκτός από τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για οργανικές καλλιέργειες. Πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι για την αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται με βιολογική γεωργία, 
προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω η χρήση και οι κίνδυνοι των φυτοφαρμάκων. Ως μέσο 
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χρηματοδότησης της εφαρμογής αποτελεσματικών υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και 
κατάρτισης των γεωργών στις τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων ενδείκνυται η επιβολή φόρου/τέλους επί των 
φυτοφαρμάκων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών θα πρέπει να είναι δωρεάν για τους γεωργούς.

Κατάθεση: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Τροπολογία 256
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 λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της χρήσης και της άρνησης 
της έγκρισης φυτοφαρμάκων, για την 
προώθηση της γεωργίας χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και την οικολογική γεωργία, 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)
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IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Κατάθεση: Stéphane Le Foll

Τροπολογία 257
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 λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
κυρίως με την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και με νέους, 
οικονομικότερους τρόπους παραγωγής που 
συνδέουν την οικονομική απόδοση με το 
σεβασμό των οικοσυστημάτων.  Ο 
αναπροσανατολισμός των άμεσων 
ενισχύσεων της κοινής γεωργικής 
πολιτικής μπορεί μάλιστα να βοηθήσει 
τους επαγγελματίες χρήστες 
φυτοφαρμάκων να στραφούν 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. Η μεγαλύτερη 
δυνατή διατήρηση της βιοποικιλότητας 
είναι αναγκαία για την επιλογή 
καλλιεργειών που αναζωογονούν το 
οικόσύστημα και επιτρέπουν τη μείωση 
της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 258
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 λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης οικονομικών μέσων, 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. Η Επιτροπή 
υποβάλλει προταση για την καθιέρωση 
συστήματος τέλους/φόρου επί των 
φυτοφαρμάκων σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά μέσα αποτελούν εν γένει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση των 
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περιβαλλοντικών κινδύνων Με την καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος τέλους/φόρου μπορεί 
να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ευρωπαϊκή αγορά φυτοφαρμάκων και να προληφθεί το 
λαθρεμπόριο.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 259
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τα συστήματα κινήτρων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κατανόηση εκ μέρους των χρηστών, για 
μικρότερη χρήση φυτοφαρμάκων 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 φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Εξυπακούεται ότι τα επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα, αν χρησιμοποιούνται σωστά, δεν έχουν 
περαιτέρω επιπτώσεις στο αντικείμενο στόχου.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 260
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
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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.

αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
γεωργίας χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων, 
η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών, 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 
φυσικές εναλλακτικές λύσεις  χωρίς τη 
χρήση χημικών ουσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει πάντα να δίνεται προτεραιότητα σε μεθόδους χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ως 
μόνης πραγματικά ροληπτικής και αειφορικής λύσης, που συμβιβάζεται καλύτερα με τους 
στόχους της αειφορικής προστασίας των καλλιεργειών, δεδομένου ότι η εξάρτηση από σύνθετες 
χημικές ουσίες για την καταστροφή φυτών, εντομων ή άλλων μορφών ζωής δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί αειφορική.  Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 261
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 

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 όσο το δυνατόν 
ταχύτερης στροφής των επαγγελματιών 
χρηστών φυτοφαρμάκων προς μια πιο 
φιλοπεριβαλλοντική χρήση όλων των 
διαθέσιμων μέτρων προστασίας των 
καλλιεργειών, με προτεραιότητα στις 
εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου, 



PE 388.389v01-00 148/200 AM\662795EL.doc

EL

που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον μεταξύ 
των διαθέσιμων προϊόντων για την 
αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος 
επιβλαβών οργανισμών.

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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να στραφούν οι επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων το ταχύτερο δυνατόν 
προς μια φιλοπεριβαλλοντική χρήση των διαφόρων διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών μέτρων.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 262
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμώνκαι των 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών ή στηρίζουν τη δημιουργία των 
συνθηκών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αναγνωρισμένων κινδύνων και των άμεσων και χρόνιων αρνητικών 
επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, όπως εκτίθενται λεπτομερέστερα στην εκτίμηση επιπτώσεων 
της θεματικής στρατηγικής, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την 
ευρεία υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης καλλιεργειών, χωρίς 
τη χρήση χημικών ουσιών.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 263
Άρθρο 13, παράγραφος 2

(2) Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 

διαγράφεται
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ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών ή στηρίζουν τη 
δημιουργία των συνθηκών αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο έχει ενσωματωθεί στην παράγραφο 1.

Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 264
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμών ή στηρίζουν τη δημιουργία των 
συνθηκών αυτών και προσδιορίζουν ανά 
καλλιέργεια τις βέλτιστες πρακτικές 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, δίδοντας 
προτεραιότητα στις μη χημικές μεθόδους 
φυτοπροστασίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας, βοηθούν τους 
επαγγελματίες χρήστες στο να προβαίνουν σε ασφαλείς για το περιβάλλον επιλογές όσον αφορά 
τη φυτοπροστασία.

Amendment by Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 265
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών και μεθόδων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμώνκαι των καλλιεργειών χωρίς τη 
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χρήση χημικών ουσιών ή στηρίζουν τη 
δημιουργία των συνθηκών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ απαγορεύει την έγκριση φυτοφαρμάκων αν δεν αποδειχτεί ότι δεν θα 
έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους και τα ζώα. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε φυσικές 
μεθόδους και μεθόδους χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ως μόνης πραγματικά ροληπτικής και 
αειφορικής λύσης, που προφανώς συμβιβάζεται καλύτερα με τους στόχους της αειφορικής 
προστασίας των καλλιεργειών, δεδομένου ότι η εξάρτηση από σύνθετες χημικές ουσίες για την 
καταστροφή φυτών, εντομων ή άλλων μορφών ζωής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αειφορική.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία χρήση εναλλακτικών μεθόδων και 
πρακτικών φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 266
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι γεωργοί να έχουν στη διάθεσή τους 
συστήματα και μέσα παρακολούθησης των 
επιβλαβών οργανισμών και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

3. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι γεωργοί να έχουν στη διάθεσή τους 
συστήματα και μέσα παρακολούθησης των 
επιβλαβών οργανισμών και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και μεθόδους φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 13, παρ. 2.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 267
Άρθρο 13, παράγραφος 3
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3. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι γεωργοί να έχουν στη διάθεσή τους 
συστήματα και μέσα παρακολούθησης των 
επιβλαβών οργανισμών και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών.

3. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι γεωργοί να έχουν στη διάθεσή τους 
συστήματα και μέσα παρακολούθησης των 
επιβλαβών οργανισμών και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση 
σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για 
και μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση 
χημικώνουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 268
Άρθρο 13, παράγραφος 4

4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2013, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των
επιβλαβών οργανισμών.

4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan Jørgensen + Kathy 
Sinnott 

Τροπολογία 269
Άρθρο 13, παράγραφος 4
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4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2013, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμών.

4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 2 και 3, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να υλοποιηθούν 
ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται από την Επιτροπή (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

Η ICM θα πρέπει να εφαρμόζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση για κάθε καλλιεργήσιμη έκταση 
εκτός από τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για οργανικές καλλιέργειες. Πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι για την αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται με βιολογική γεωργία, 
προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω η χρήση και οι κίνδυνοι των φυτοφαρμάκων. Ως μέσο 
χρηματοδότησης της εφαρμογής αποτελεσματικών υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και 
κατάρτισης των γεωργών στις τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων ενδείκνυται η επιβολή φόρου/τέλους επί των 
φυτοφαρμάκων. (Roberto Musacchio)

Κατάθεση: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott  + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto 
Musacchio

Τροπολογία 270
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.

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 
2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 14, παρ. 1. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

Τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει να υλοποιηθούν 
ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται από την Επιτροπή. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 
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Η ICM θα πρέπει να εφαρμόζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση για κάθε καλλιεργήσιμη έκταση 
εκτός από τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για οργανικές καλλιέργειες. Πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι για την αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται με βιολογική γεωργία, 
προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω η χρήση και οι κίνδυνοι των φυτοφαρμάκων. Ως μέσο 
χρηματοδότησης της εφαρμογής αποτελεσματικών υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και 
κατάρτισης των γεωργών στις τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων ενδείκνυται η επιβολή φόρου/τέλους επί των 
φυτοφαρμάκων. (Roberto Musacchio)

Κατάθεση: Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Τροπολογία 271
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

Or. xm

Justification

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)
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Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 272
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.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων να 
εφαρμόζουν τα γενικά πρότυπα για 
μεθόδους φυτοπροστασίας και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και καλλιεργειών, το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 273
Άρθρο 13, παράγραφος 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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο έχει ενσωματωθεί στην παράγραφο 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 274
Άρθρο 13, παράγραφος 6
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6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα 
αναγκαία κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να εφαρμόζουν ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα 
αναγκαία κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους 
γεωργούς να εφαρμόζουν ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα εναλλακτικών 
μεθόδων και πρακτικών φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 275
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα κατάρτισης και η επαρκής χρηματοοικονομική στήριξη αποτελούν ουσιαστικά 
στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και της βιολογικής γεωργίας.

Κατάθεση: Christofer Fjellner + Richard Seeber

Τροπολογία 276
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…. 

διαγράφεται

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Κατάθεση: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Τροπολογία 277
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. Τα γενικά πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
εκπονούνται με τη διαδικασία του άρθρου 
52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η δημόσια συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 278
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. Τα γενικά πρότυπα για μεθόδους 
φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, εκπονούνται με τη διαδικασία 
του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
… και με τη συμμετοχή των 
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ενδιαφερομένων και του κοινού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 279
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. Τα γενικά πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
εκπονούνται με τη διαδικασία του άρθρου 
52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή είναι σημαντική για τη δημόσια αποδοχή των προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Κατάθεση: Richard Seeber

Τροπολογία 280
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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Τροπολογία 281
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.

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. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η δημόσια συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 13, παρ. 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 282
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.

8. Τα γενικά πρότυπα για εναλλακτικές 
μεθόδους και πρακτικές φυτοπροστασίας 
και ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και καλλιεργειών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6, 
εκπονούνται με τη διαδικασία του άρθρου 6 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογήσεις τροπολογιών στα άρθρα 13, παρ. 1 και 2.
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Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 283
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.

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 και με τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή είναι σημαντική για τη δημόσια αποδοχή των προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 284
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.

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. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η δημόσια συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και της βιολογικής 
καλλιέργειας.

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 285
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)
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8α. Ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη γενικών και ειδικών κατά 
καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως 
ορίζεται στο άράρτημα ΙΙδ.

Or. en

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 286
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Για την καθιέρωση ειδικών κατά 
καλλιέργεια μεθόδων και πρακτικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, και τη συμβολή στην 
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλο 
σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο στη 
φορολογία επί των προϊόντων 
φυτοπροστασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συστήματα τελών ή εισφορών έχουν αποδειχτεί καλό μέσο για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να επιλέγουν 
το σύστημα που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Κατάθεση: Dan Jørgensen 

Τροπολογία 287
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση της βιολογικής 
γεωργίας και την αύξηση κατά 30% των 
εκτάσεών τους στις οποίες εφαρμόζεται 
βιολογική γεωργία, μέσα σε 10 έτη από το 
έτος αναφοράς.
Το έτος αναφοράς ορίζεται με βάση την 
έκταση κατά το τελευταίο ημερολογιακό 
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έτος πριν την έναρξη εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 288
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη γενικών και ειδικών κατά 
καλλιέργεια προτύπων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών 
παρατίθενται στο έγγραφο 
προσανατολισμού του παρατήματος ΙΙδ.

Or. en

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 289
Άρθρο 13, παράγραφος 8 β (νέα)

8β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση της βιολογικής 
γεωργίας και την αύξηση των εκτάσεών 
τους στις οποίες εφαρμόζεται βιολογική 
γεωργία, ώστε να επιτύχουν τους 
ακόλουθους στόχους. 
- βιολογική καλλιέργεια στο 15% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 5 έτη από το έτος αναφοράς·
- βιολογική καλλιέργεια στο 30% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 10 έτη από το έτος αναφοράς·
Το έτος αναφοράς ορίζεται με βάση την 
έκταση κατά το τελευταίο ημερολογιακό 
έτος (από τον Ιανουάριο έως και το 
Δεκέμβριο) πριν την έναρξη εφαρμογής της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. en

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 290
Άρθρο 13, παράγραφος 8 β (νέα)

8β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση της βιολογικής 
γεωργίας και την αύξηση των εκτάσεών 
τους στις οποίες εφαρμόζεται βιολογική 
γεωργία, ώστε να επιτύχουν τους 
ακόλουθους στόχους
- βιολογική καλλιέργεια στο 15% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 5 έτη από το έτος αναφοράς 
- βιολογική καλλιέργεια στο 30% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 10 έτη από το έτος αναφοράς

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας αποτελεί επίσης μέσο για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και των κινδύνων και των δυσμενών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον.

Κατάθεση: Frieda Brepoels

Τροπολογία 291
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους 
αποδέκτες άμεσων πληρωμών σύμφωνα με 
το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το παράρτημα 
ΙΙΙ στην οδηγία (ΕΚ) 1782/2003 θεωρείται 
ότι έχουν πληρωθεί όσον αφορά τη χρήση 
προϊόντων φυτοπροστασίας αν υποβληθούν 
αποδείξεις σχετικά με την παροχή 
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 6 και τη χρήση 
εξοπλισμού σύμφωνου προς τις απαιτήσεις 
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που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική απαίτηση για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνίσταται στην 
επάρκεια γνώσεων και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων. Η υποβολή έγγραφων 
αποδείξεων σχετικά με την κατάρτιση και τη λειτουργία του εξοπλισμού φαίνεται επομένως 
επαρκής από την άποψη της πολλαπλής συμμόρφωσης. Αν, ωστόσο, επιθεωρήσεις σε σχέση με 
άλλους κανόνες (διασταυρούμενοι έλεγχοι) αποκαλύψουν παραβάσεις, εφαρμόζονται, φυσικά, 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 1782/2003.

Κατάθεση: Roberto Musacchio

Τροπολογία 292
Άρθρο 13, παράγραφος 8 α (νέα)

8α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση της βιολογικής 
γεωργίας, ακόμη και μέσω των δημόσιων 
προμηθειών τους, και την αύξηση των 
εκτάσεών τους στις οποίες εφαρμόζεται 
βιολογική γεωργία, ώστε να επιτύχουν τους 
ακόλουθους στόχους. 
- βιολογική καλλιέργεια στο 15% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 5 έτη από το έτος αναφοράς·

- βιολογική καλλιέργεια στο 30% του 
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
μέσα σε 10 έτη από το έτος αναφοράς·

Το έτος αναφοράς ορίζεται με βάση την 
έκταση κατά το τελευταίο ημερολογιακό 
έτος (από τον Ιανουάριο έως και το 
Δεκέμβριο) πριν την έναρξη εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία για τον καθορισμό στόχων που να συνάδουν με τη θέσπιση κατάλληλων 
διατάξεων και οικονομικής στήριξης στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανσιμών 
και τη βιολογική γεωργία.
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Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 293
Άρθρο 13, παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. Τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκή 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή γενικών 
και ειδικών κατά καλλιέργεια προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και την αύξηση των βιολογικά 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, την οποία 
εξασφαλίζουν με φόρο επί των 
φυτοφαρμάκων και άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα.

Or. en

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 294
Κεφάλαιο V, τίτλος

Δείκτες, υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή 
πληροφοριών

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +  Anne 

Ferreira

Τροπολογία 295
Άρθρο 14, παράγραφος 1

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 

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 
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υιοθετήσουν άλλους κατάλληλους. κατάλληλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν στόχοι και δείκτες επιπλέον των στόχων και δεικτών κινδύνου.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 296
Άρθρο 14, παράγραφος 1

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 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, οι οποίοι 
πρέπει να είναι συμβατοί με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας και να σχετ·ίζονται 
με τους κινδύνους από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων τόσο για την υγεία όσο και 
για το περιβάλλον. Επιπλέον της 
συμμετοχής όλων των άλλων 
ενδιαφερομένων, απαιτείται επίσης η 
δημόσια συμμετοχή στην ανάπτυξη και τον 
καθορισμό εθνικών δεικτών  Τούτο 
συνεπάγεται την απαίτηση για πλήρη 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, 
ώστε να διευκολυνθεί η δημόσια 
συμμετοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σύμφωνο προς την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15. Πρέπει τα κράτη μέλη 
να κατανοήσουν απόλυτα ότι οι εθνικοί δείκτες αφορούν τους κινδύνους από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές 
στα κράτη μέλη, ότι οι απαιτήσεις έχουν ως στόχο την ένταξη της δημόσιας συμμετοχής στην 
ανάπτυξη, τη θέσπιση, την εφαρμογή και την τροποποίηση των εθνικών δεικτών στο πνεύμα της 
οδηγίας 2003/35/ΕΚ, η προβλέπει τη δημόσια συμμετοχή.
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Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 297
Άρθρο 14, τίτλος και παράγραφος 1

Δείκτες Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η Επιτροπή εκπονεί εναρμονισμένους 
δείκτες κινδύνου με τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 3. Μέχρι να 
θεσπιστούν οι δείκτες αυτοί, τα κράτη 
μέλη δύνανται να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν υφιστάμενους εθνικούς 
δείκτες ή να υιοθετήσουν άλλους 
κατάλληλους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +  Anne 

Ferreira

Τροπολογία 298
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·

Or. fr

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 299
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο α)

γ) προσδιορισμός δραστικών ουσιών ή 
καλλιεργειών προτεραιότητας ή πρακτικών 
αντίθετων προς τις αρχές της αειφορίας που 

γ) προσδιορισμός δραστικών ουσιών ή 
καλλιεργειών προτεραιότητας ή πρακτικών 
αντίθετων προς τις αρχές της αειφορίας που 
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χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή ορθών 
πρακτικών που μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως παράδειγμα για την επίτευξη της 
μείωσης των κινδύνων και της εξάρτησης 
από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που 
αποτελεί τον στόχο της παρούσας οδηγίας.

χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή ορθών 
πρακτικών που μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως παράδειγμα για την επίτευξη της 
πρόληψης των κινδύνων για την υγεία και 
το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
πηγών κινδύνου, και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα, που αποτελεί τον στόχο της 
παρούσας οδηγίας· προώθηση και 
ενθάρρυνση της ευρείας χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών 
φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι όσον αφορά τη δημόσια υγεία πρέπει να προληφθούν πλήρως και όχι απλά να 
μειωθούν. Τούτο είναι σύμφωνο προς τις προηγούμενες τροπολογίες.

Κατάθεση: Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Τροπολογία 300
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο α)

γ) προσδιορισμός δραστικών ουσιών ή 
καλλιεργειών προτεραιότητας ή πρακτικών 
αντίθετων προς τις αρχές της αειφορίας που 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή ορθών 
πρακτικών που μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως παράδειγμα για την επίτευξη της μείωσης 
των κινδύνων και της εξάρτησης από τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που αποτελεί 
τον στόχο της παρούσας οδηγίας.

γ) προσδιορισμός δραστικών ουσιών ή 
καλλιεργειών προτεραιότητας ή πρακτικών 
αντίθετων προς τις αρχές της αειφορίας που 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή ορθών 
πρακτικών που μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως παράδειγμα για την επίτευξη της μείωσης
των κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
πηγών κινδύνου, και της εξάρτησης από τα 
φυτοφάρμακα, που αποτελεί τον στόχο της 
παρούσας οδηγίας· προώθηση και 
ενθάρρυνση της ευρείας χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών 
φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en
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Κατάθεση: Glenis Willmott

Τροπολογία 301
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 και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 
διενεργούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
2 και θέτουν τα σχετικά στοιχεία στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Κατάθεση: Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio 

Τροπολογία 302
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 και στα υπόλοιπα κράτη μέλη και 
στο κοινό τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων που διενεργούν κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σύμφωνο προς τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με την πλήρη συμμετοχή του 
κοινού και των ενδιαφερομένων. (Lucas)

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 14, παρ. 1 (Wijkman + Davies κ.ά).

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +  Anne 

Ferreira

Τροπολογία 303
Άρθρο 14, παράγραφος 4, εδάφιο 1

4. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα 

4. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν στόχοι και δείκτες επιπλέον των στόχων και δεικτών κινδύνου.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 304
Άρθρο 14, παράγραφος 5

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και αποσαφήνιση.

Κατάθεση: Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio

Τροπολογία 305
Άρθρο 14, παράγραφος 5

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

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 
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φυτοφαρμάκων, καθώς και μετεωρολογικά 
και εδαφολογικά στοιχεία.

χαρακτηριστικά των φυτοφαρμάκων, καθώς 
και μετεωρολογικά και εδαφολογικά 
στοιχεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 14, παρ. 1 (Wijkman + Davies κ.ά).

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 306
Άρθρο 14, παράγραφος 5 α (νέα)

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τους γεωργούς και τους αμπελουργούς 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 και τους αμπελουργούς.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 307
Άρθρο 14, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Τα κράτη μέλη εποπτεύουν την πρόοδο 
που σημειώνεται στη μείωση της 
εξάρτησης και των κινδύνων από τα 
φυτοφάρμακα συλλέγοντας τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
- παρουσία ενεργών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια, σε 
γεωργικά προϊόντα και στα επιφανειακά 
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ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των τάφρων 
στις περιοχές όπου λαμβάνει χώρα 
γεωργική παραγωγή.
- παρουσία πολλαπλών ενεργών ουσιών σε 
γεωργικά προϊόντα και επιφανεικά ύδατα·
- χρήση ενεργών ουσιών σε kg/ha για 
επιμέρους καλλιέργειες σε ετήσια βάση και 
μείωση που επιτυγχάνεται από έτος σε 
έτος· 
- ·εκταση της χρήσης ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών χωρίς 
τη χρήση χημικών ουσιών και πρακτικών 
στην καλλιέργεια και πρόοδος που 
σημειώνεται από έτος σε έτος.
Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα ακόλουθα 
στοιχεία, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα:
- στοιχεία για την παρουσία ενεργών 
ουσιών στην ατμόσφαιρα στις περιοχές 
γεωργικής καλλιέργειας·
- συχνότητα εφαρμογής ενεργών ουσιών 
για επιμέρους καλλιέργειες και μείωση που 
επιτυγχάνεται από έτος σε έτος· 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα ανωτέρω 
στοιχεία στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εποπτεία της προόδου των εθνικών σχεδίων μείωσης σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει 
να διαβιβάζονται στοιχεία στην Επιτροπή. Τούτο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και επιτρέπει στην Επιτροπή να αναπτύξει μέσα για την καλύτερη 
εναρμόνιση της μείωσης της χρήσης ενεργών ουσιών στα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την άντληση διδαγμάτων για βέλτιστες πρακτικές, την 
τόνωση της καινοτομίας και την ενίσχυση των γεωργών στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων 
μεθόδων και την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής απόδοσης.

Κατάθεση: Dan Jørgensen

Τροπολογία 308
Άρθρο 15, τίτλος και παράγραφοι -1 και -2 (νέες)

Τήρηση αρχείων και υποβολή εκθέσεων
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-1. Οι χρήστες φυτοφαρμάκων τηρούν 
αρχεία με τις αποδείξεις, τις πωλήσεις, τις 
παραλαβές ή άλλα στοιχεία για κάθε 
φυτοφάρμακο ή εξοπλισμό εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων για περίοδο δύο ετών.
-2. Όλοι οι χρήστες φυτοφαρμάκων τηρούν 
ημερολόγιο όπου καταγράφουν όλες τις 
εφαρμογές φυτοφαρμάκων, το χρόνο κατά 
τονοποίο λαμβάνουν χώρα, και τυχόν 
παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις των 
εφαρμογών αυτών στο περιβάλλον. Τα 
ημερολόγια αυτά υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή προς έλεγχο όποτε αυτή το 
ζητήσει. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες αυτές στους 
ενδιαφερομένους, π.χ. τους κατοίκους και 
τους παρευρισκομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω υποχρεώσεις τήρησης αρχείων εφαρμόζονται ήδη για τους γεωργούς που 
συμμορφώνονται στα πρότυπα EUREPGAP ή IPM που υποστηρίζουν ενώσεις γεωργών και 
γεωργικοί συνεταιρισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατάθεση: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 309
Άρθρο 15

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

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

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

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων από την 
Επιτροπή και παράλληλα να καθορίζεται η συχνότητα της υποβολής εκθέσεων των κρατών 
μελών προς την Επιτροπή.

Κατάθεση: Anne Ferreira

Τροπολογία 310
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.

Ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
υων εθνικών προγραμμάτων δράσης, 
συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποίησης, 
εφόσον ενδείκνυται.

Ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του εθνικου προγράμματος 
δράσης τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
είναι το κλειδί της επιτυχίας της παρούσας νομοθετικής πρότασης. Επιτρέπει την ανταλλαγή 
πείρας μεταξύ των κρατών μελών και την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων από την 
Επιτροπή, και, ενδεχομένως, παρέχει τη δυνατότητα να προταθούν οι απαιτούμενες 
τροποποιήσεις.

Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 311
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.

Τουλάχιστον 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τουλάχιστον πενταετή συχνότητα, παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας της προόδους σε κάθε 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 312
Άρθρο 15

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

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και αξιολόγηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης, συνοδευόμενες
από προτάσεις τροποποίησης, εφόσον 
ενδείκνυται. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τα 
εθνικά σχέδια δράσης τους τουλάχιστον 
ανά διετία, και υποβάλλουν ετήσιες 
εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια δράσης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των κινδύνων και των πιθανών άμεσων ή χρόνιων υγειονομικών επιπτώσεων των 
φυτοφαρμάκων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παραδεχτεί πως υπάρχουν 
αδυναμίες στο ισχύον νομικό πλαίσιο και η τρέχουσα φάση χρήσης δεν έχει αντιμετωπιστεί 
επαρκώς, τα κράτη μέλη πρέπει αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια δράσης τους τουλάχιστον ανά 
διετία και να τα κοινοποιούν κάθε χρόνο στην Επιτροπή προκειμένου να ελέγχονται τυχόν 
αλλαγές ή εξελίξεις.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Τροπολογία 313
Άρθρο 15

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
είναι το κλειδί της επιτυχίας. Επιτρέπει την ανταλλαγή πείρας μεταξύ των κρατών μελών και την 
αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων από την Επιτροπή, και, ενδεχομένως, παρέχει τη 
δυνατότητα να προταθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 314
Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων Τήρηση αρχείων και υποβολή εκθέσεων

1. Οι χρήστες φυτοφαρμάκων τηρούν 
αρχεία με τις αποδείξεις, τις πωλήσεις, τις 
παραλαβές ή άλλα στοιχεία για κάθε 
φυτοφάρμακο ή εξοπλισμό εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων για περίοδο δύο ετών.
2. Όλοι οι χρήστες φυτοφαρμάκων τηρούν 
ημερολόγιο όπου καταγράφουν όλες τις 
εφαρμογές φυτοφαρμάκων, το χρόνο κατά 
τονοποίο λαμβάνουν χώρα, και τυχόν 
παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις των 
εφαρμογών αυτών στο περιβάλλον. Τα 
ημερολόγια αυτά υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή προς έλεγχο όποτε αυτή το 
ζητήσει.

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.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω υποχρεώσεις τήρησης αρχείων εφαρμόζονται ήδη για τους γεωργούς που 
συμμορφώνονται στα πρότυπα EUREPGAP ή IPM που υποστηρίζουν ενώσεις γεωργών και 
γεωργικοί συνεταιρισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατάθεση: Anne Laperrouze

Τροπολογία 315
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.

Ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, και αξιολόγηση των 
εθνικών προγραμμάτων δράσης, 
συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποίησης, 
εφόσον ενδείκνυται.

Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το 
εθνικό πρόγραμμα δράσης τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
είναι το κλειδί της επιτυχίας, διότι επιτρέπει την ανταλλαγή πείρας μεταξύ των κρατών μελών. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων δράσης από την Επιτροπή 
και η δυνατότητα τροποποιήσεων.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 316
Άρθρο 15

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 317
Άρθρο 15 α (νέο)

Άρθρο 15 α
Τήρηση αρχείου

Οι επαγγελματίες χρήστες προϊόντων 
φυτοπροστασίας τηρούν αρχείο των 
εφαρμογών φυτοφαρμάκων για 10 χρόνια 
τουλάχιστον από το τέλος της χρήσης τους.
Υποβάλλουν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα αρχεία αυτά σττην 
αρμόδια αρχή όποτε αυτή το ζητήσει. 
Διατηρούν επίσης τα στοιχεία αυτά στη 
διάθεση των γειτόνων και των περιοίκων, 
τους λιανοπωλητές ή τους φορείς της 
βιομηχανίας πόσιμου νερού, που ζητούν 
πρόσβαση σε αυτά. Τα στοιχεία για όλες 
τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων σε δεδομένο 
γεωργικό προϊόν θα πρέπει να παρέχονται 
στους λιανοπωλητές και τους 
χονδρεμπόρους σε μορφή δελτίου 
φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λιανοπωλητές και οι χονδρέμποροι έχουν ζητήσει λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα 
φυτοφάρματα που εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο προϊόν, προκειμένου να εφαρμόζουν 
καλύτερα τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας και να βελτιώνουν τις αναλύσεις για κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων στα συστήματα ελέγχου ποιότητας. Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεώνονται 
να διαθέτουν τα στοιχεία που τηρούν στο πλαίσιο των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 
όταν τους το ζητούν οι πελάτες τους.
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Κατάθεση: Dorette Corbey

Τροπολογία 318
Άρθρο 15 α (νέο)

Άρθρο 15 α
Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες 

πρακτικές
Η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα για 
την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την αειφόρο χρήση 
φυτοφαρμάκων και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μια σημαντική συνισταμένη της προώθησης της αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων και της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και λοιπών ενεχομένων μερών. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο δεν θα χρειάζεται συνεχώς να "εφευρίσκουμε τον τροχό". Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
(όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Αειφόρο Ανάπτυξη στη Γεωργία) θα μπορούσα να 
περιληφθούν στο πλαίσιο αυτό.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 319
Άρθρο 19

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

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

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

την ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος, 
το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη βάση 
δεδομένων για τη συλλογή και την 
αποθήκευση όλων των πληροφοριών που 
αφορούν τα φυτοφάρμακα, καθώς και για τη 
διάθεση των πληροφοριών αυτών στις 
αρμόδιες αρχές, σε άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη·
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(β) την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών 
για την κατάρτιση και την εξέλιξη των 
νομοθετικών πράξεων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας 
στην τεχνική πρόοδο·
(γ) τη διατύπωση κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Τροπολογία 320
άρθρο 19, στοιχείο (α)

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 14, παρ. 2(α) (Ferreira).
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Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 321
Άρθρο 20

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

1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος + 5 έτη]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Κατάθεση: Caroline Lucas

Τροπολογία 322
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των κινδύνων και των άμεσων ή χρόνιων υγειονομικών επιπτώσεων των 
φυτοφαρμάκων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παραδεχτεί πως υπάρχουν 
αδυναμίες στο ισχύον νομικό πλαίσιο και η τρέχουσα φάση χρήσης δεν έχει αντιμετωπιστεί 
επαρκώς, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις 
διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο της διετίας από την έναρξη ισχύος της.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 323
Παράρτημα Ι, στοιχείο 1

1. Όλη η νομοθεσία που διέπει τα 
φυτοφάρμακα και τη χρήση τους

1. Όλη η νομοθεσία που διέπει τα 
φυτοφάρμακα και τη χρήση τους, την 
επισήμανση των φυτοφαρμάκων και το 
σύστημα επισήμανσης, την ορολογία των 
φυτοφαρμάκων, την ασφάλεια των 
φυτοφαρμάκων και την οικοτοξικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιώσεις στα προγράμματα κατάρτισης.

Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 324
Παράρτημα Ι, στοιχείο 2(α)

α) κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, 
κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που 
εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί 
σε αγωγή και άτομα που χειρίζονται ή 
τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε 
αγωγή) και όξυνση των κινδύνων αυτών από 
παράγοντες όπως το κάπνισμα,

α) κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, 
κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που 
εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί 
σε αγωγή και άτομα που χειρίζονται ή 
τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε 
αγωγή) και όλες οι πιθανές άμεσες ή 
χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία από την 
έκθεση, και όξυνση των κινδύνων αυτών 
από παράγοντες όπως το κάπνισμα,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι χρήστες φυτοφαρμάκων πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους 
και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων (Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio)

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με 
τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση 
φυτοφαρμάκων (Caroline Lucas)

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 325
Παράρτημα Ι, στοιχείο 2(α)

α) κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, 
κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που 
εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί 
σε αγωγή και άτομα που χειρίζονται ή 
τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε 
αγωγή) και όξυνση των κινδύνων αυτών από 
παράγοντες όπως το κάπνισμα,

α) κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, 
κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που 
εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί 
σε αγωγή και άτομα που χειρίζονται ή 
τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε 
αγωγή) και όξυνση των κινδύνων αυτών από 
παράγοντες όπως το κάπνισμα, η τροφή ή η 
έλλειψη κατάλληλης προστατευτικής 
ενδυμασίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 326
Παράρτημα Ι, στοιχείο 2(β)

β) συμπτώματα δηλητηρίασης από 
φυτοφάρμακα και παροχή πρώτων 
βοηθειών,

β) συμπτώματα δηλητηρίασης από 
φυτοφάρμακα και παροχή πρώτων 
βοηθειών, και συμπτώματα χρόνιων 
επιπτώσεων στην υγεία

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.
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Κατάθεση: Gyula Hegyi

Τροπολογία 327
Παράρτημα Ι, στοιχείο 2(γ)

γ) κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν 
στόχο, τα επωφελή έντομα, την άγρια 
πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και 
για το περιβάλλον γενικότερα

γ) κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν 
στόχο, τα επωφελή έντομα, την άγρια 
πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και 
για το περιβάλλον γενικότερα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις επιπτώσεις της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στη γεωργία, για 
παράδειγμα απώλεια φυσικών εχθρών και 
μείωση της μεταφοράς γύρης από έντομα

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση φυτοφαρμάκων έχει εξωτερικό κόστος στη γεωργία, και επομένως η πρόσφατη γνώση 
των επιπτώσεων αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα κατάρτισης.

Κατάθεση: Urszula Krupa

Τροπολογία 328
Παράρτημα Ι, στοιχείο 3

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και στρατηγικών και τεχνικών
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 
και αρχές της βιολογικής γεωργίας· 
πληροφορίες για γενικά και για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών·

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, 
ορθολογική εφαρμογή συνδυασμού 
βιολογικών, βιοτεχνολογικών, χημικών, 
πολιτιστικών ή καλλιεργητικών μέτρων,
και αρχές της βιολογικής γεωργίας· 
πληροφορίες για γενικά και για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα και ενθάρρυνση της 
χρήσης φυσικών μέσων ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνει υλικό για ορθή γεωργική πρακτική 
σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ (ορισμός του "ολοκληρωμένου ελέγχου") και του 
κανονισμού της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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Κατάθεση: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 329
Παράρτημα Ι, στοιχείο 3

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 
και αρχές της βιολογικής γεωργίας· 
πληροφορίες για γενικά και για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 
και αρχές της βιολογικής γεωργίας· 
πληροφορίες για γενικά και για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα, εναλλακτικές  
μεθόδους και πρακτικές φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα φυτοφάρμακα έχουν καθαρά «διακοσμητικό» χαρακτήρα, και δεν προορίζονται για 
την αντιμετώππιση συγκεκριμλενων επιβλαβών οργανισμών ή ασθενειών, άρα δεν εντάσσονται 
στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ούτε τη φυτοπροστασία. Δεδομένων των 
αναγνωρισμένων κινδύνων και των άμεσων και χρόνιων αρνητικών επιπτώσεων στη δημόσια 
υγεία, όπως εκτίθενται λεπτομερέστερα στην εκτίμηση επιπτώσεων της θεματικής στρατηγικής, 
τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση εναλλακτικών 
μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης καλλιεργειών, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. 

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 330
Παράρτημα Ι, στοιχείο 3

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 
και αρχές της βιολογικής γεωργίας· 
πληροφορίες για γενικά και για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 
και αρχές της βιολογικής γεωργίας και 
βιολογικών και άλλων μεθόδων 
προστασίας καλλιεργειών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών.· πληροφορίες για γενικά 
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διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και για ειδικά κατά καλλιέργεια πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 331
Παράρτημα Ι, στοιχείο 4

4. Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση 
στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες 
στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του 
πιο ενδεδειγμένου μεταξύ όλων των 
εγκεκριμένων προϊόντων για την 
καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος 
επιβλαβών οργανισμών

4. Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση 
στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες 
στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του 
πιο ενδεδειγμένου μεταξύ όλων των 
εγκεκριμένων προϊόντων για την 
καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος 
επιβλαβών οργανισμών με την επιλογή του 
προϊόντος που είναι λιγότερο επικίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.

Κατάθεση: Caroline Lucas, Jill Evans

Τροπολογία 332
Παράρτημα Ι, στοιχείο 5

5. Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για 
τον άνθρωπο, τα είδη που δεν αποτελούν 
στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς 
εργασιακές πρακτικές αποθήκευσης, 
χειρισμού και ανάμιξης φυτοφαρμάκων και 
διάθεσης των κενών συσκευασιών, άλλων 
μολυσμένων υλικών και της περίσσειας 
φυτοφαρμάκου (συμπεριλαμβάνονται τα 
μίγματα του βυτίου), ανεξαρτήτως του εάν 
είναι πυκνά ή αραιωμένα· συνιστώμενος 
τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή 

5. Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για 
τον άνθρωπο, τα είδη που δεν αποτελούν 
στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς 
εργασιακές πρακτικές αποθήκευσης, 
χειρισμού και ανάμιξης φυτοφαρμάκων και 
διάθεσης των κενών συσκευασιών, άλλων 
μολυσμένων υλικών και της περίσσειας 
φυτοφαρμάκου (συμπεριλαμβάνονται τα 
μίγματα του βυτίου), ανεξαρτήτως του εάν 
είναι πυκνά ή αραιωμένα· συνιστώμενος 
τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή 
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(μέσα ατομικής προστασίας) (μέσα ατομικής προστασίας)· γνώση όλων 
των πιθανών παραγόντων έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων της μακράς 
έκθεσης σε φυτοφάρμακα στην 
ατμόσφαιρα, έκθεση σε ατμούς μετά την 
εφαρμογή, επανενεργοποίηση, καθίζηση, 
μεταφορά φυτοφαρμάκων από εξωτερική 
εφαρμογή σε ατμόσφαιρα κλειστού χώρου, 
έκθεση σε μίγματα, κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων μεταφερόμενα μέσω γύρης 
ή σκόνης από την καλλιέργεια (π.χ. κατά 
τη συγκομιδή), εξάπλωση του μολυσμένου 
εδάφους και μεταφορά σε μεγάλη 
απόσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα πρέπει να έχει΄πλήρη συνείδηση όλων πιθανών 
παραγόντων έκθεσης και των σχετικών κινδύνων, όχι μόνο για τη δική του υγεία αλλά και για 
την υγεία των άλλων που είναι πιθανό να εκτεθούν, ιδιαίτερα των κατοίκων και των 
κοινοτήτων της περιοχής όπου βρίσκονται οι ψεκαζόμενες εκτάσεις.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Τροπολογία 333
Παράρτημα Ι, στοιχείο 6

6. Διαδικασίες προετοιμασίας του 
εξοπλισμού εφαρμογής για χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής 
του, και για λειτουργία με ελάχιστους 
κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, 
ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν 
στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και 
το περιβάλλον.

6. Διαδικασίες προετοιμασίας του 
εξοπλισμού εφαρμογής για χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής 
του, και για λειτουργία με ελάχιστους 
κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, 
ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν 
στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και 
το περιβάλλον, και τους υδάτινους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ειδική αναφορά στην προστασία των υδάτινων πόρων. Είναι 
επίσης ανάγκη να διασφαλιστεί η ανάληψη δράσης σε περίπτωση ακραίων καιρικών 
φαινομένων και διαρροής φυτοφαρμάκων σε υδάτινα σώματα. Ο καιρός έχει πολύ σημαντική 
επιρροή στα επίπεδα μόλυνσης. Το υγρό έδαφος εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής 



AM\662795EL.doc 187/200 PE 388.389v01-00

EL

φυτοφαρμάκων. Οι έντονες καταιγίδες μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τους κινδύνους διαρροής 
τόσο από τα αγροκτήματα όσο και από τους αγρούς.

Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 334
Παράρτημα Ι, στοιχείο 7

7. Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού 
εφαρμογής και ειδικές τεχνικές ψεκασμού 
(π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου, 
ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς)· 
στόχοι του τεχνικού ελέγχου των εν χρήσει 
ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της 
ποιότητας του ψεκασμού

7. Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού 
εφαρμογής και ειδικές τεχνικές ψεκασμού 
για τη μείωση της χρήσης, της εναέριας 
μεταφοράς και των κινδύνων (π.χ. 
ψεκαστήρες χαμηλού όγκου, ακροφύσια 
χαμηλής αερομεταφοράς)· στόχοι του 
τεχνικού ελέγχου των εν χρήσει 
ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της 
ποιότητας του ψεκασμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Τροπολογία 335
Παράρτημα Ι, στοιχείο 8

8. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση τυχαίας 
διαρροής και ρύπανσης

8. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου, του 
περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων σε 
περίπτωση τυχαίας διαρροής, ρύπανσης και 
ακραίων καιρικών φαινομένων που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο 
διαρροής φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ειδική αναφορά στην προστασία των υδάτινων πόρων. Είναι 
επίσης ανάγκη να διασφαλιστεί η ανάληψη δράσης σε περίπτωση ακραίων καιρικών 
φαινομένων και διαρροής φυτοφαρμάκων σε υδάτινα σώματα. Ο καιρός έχει πολύ σημαντική 
επιρροή στα επίπεδα μόλυνσης. Το υγρό έδαφος εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής 
φυτοφαρμάκων. Οι έντονες καταιγίδες μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τους κινδύνους διαρροής 
τόσο από τα αγροκτήματα όσο και από τους αγρούς.
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Κατάθεση: Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Τροπολογία 336
Παράρτημα Ι, στοιχείο 10α (νέο)

10α. Ειδικές κατηγορίες για τις οποίες 
μπορεί να λάβει άδεια ένας χειριστής 
φυτοφαρμάκων, που περιλαμβάνουν:
α) έλεγχο επιβλαβών οργανισμών για τη 
γεωργία
β) έλεγχο επιβλαβών οργανισμών για τη 
δασοκομία
γ) κατεργασία σπόρων
δ) έλεγχο επιβλαβών οργανισμών για το 
υδάτινο περιβάλλον
ε) δικαίωμα διέλευσης για έλεγχο 
επιβλαβών οργανισμών 
στ) έλεγχος επιβλαβών οργανισμών για τη 
δημόσια υγεία 
ζ) έλεγχος επιβλαβών οργανισμών για τον 
περιορισμό των τρωκτικών

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο παράρτημα Ι, παρ. 1.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Τροπολογία 337
Παράρτημα Ι, στοιχείο 10α (νέο)

10α. Ειδική μέριμνα σε περιοχές που 
προστατεύονται με βάση τα άρθρα 6 και 7 
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της ειδικής προστασίας που προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα 
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επιφανειακά ύδατα, απαιτείται επίσης ειδική προστασία και μέριμνα για τα επιφανεικά και τα 
υπόγεια ύδατα και τη διατήρηση των βιοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από τα 
ύδατα, καθώς και τα αποθέματα πόσιμου ύδατος Είναι σημαντικό να αναφέρεται αυτό ρητά στα 
προγράμματα κατάρτισης, προκειμένου οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι 
να΄γνωρίζουν τις ανάγκες.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Τροπολογία 338
Παράρτημα Ι, στοιχείο 10β (νέο)

10β. Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο που 
λαμβάνουν υπόψη τοπικές παραμέτρους 
για τη δημιουργία υδρολογικών λεκανών, 
όπως το κλίμα, το έδαφος και οι τύποι 
καλλιεργειών, και η κλίση του εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την 
εκτίμηση κινδύνου, όπου να συνεκτιμώνται οι τοπικές συνθήκες ως μέρος των βέλτιστων 
πρακτικών.

Κατάθεση: Werner Langen

Τροπολογία 339
Παράρτημα II

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. de

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 340
Παράρτημα ΙΙα (νέο)

Παράρτημα IIa
Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
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περιλαμβάνει η έκθεση υποστήριξης 
Μέρος A: Στοιχεία που πρέπει να
περιληφθούν στις αρχικές εθνικές μελέτες 
για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων
Περιγραφή των τρεχουσών συνθηκών:
• Γνωστές πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τις 
πωλήσεις και τη διανομή φυτοφαρμάκων·
• Τρέχουσες τάσεις στην κατανάλωση 
φυτοφαρμάκων (συνολικές ποσότητες 
χρησιμοποιούμενων ενεργών συστατικών· 
συγκεκριμένες ποσότητες φυτοφαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες 
και για μη γεωργική χρήση, ιδιαίτερα σε 
δημόσιους χώρους· υπολογισμός δείκτη 
συχνότητας εφαρμογής·
• Περιγραφή των συνεπειών στο 
περιβάλλον, τη διατροφική αλυσίδα και την 
ανθρώπινη υγεία, από την τρέχουσα χρήση 
των φυτοφαρμάκων, με βάση τα δεδομένα 
που συλλέγονται στο πλαίσιο των 
εκτελούμενων προγραμμάτων εποπτείας·
• Ανασκόπηση των τρεχόντων 
νομοθετικών και πολιτικών μέσων και της 
αποτελεσματικότητάς τους·
• Αξιολόγηση της ανάγκης για φυτοφάρμα·
• Κενά που εντοπίζονται σε οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω πληροφορίες. 
Σενάρια μείωσης των φυτοφαρμάκων:
• Μείωση της χρήσης κατά 30% και 50% 
μετρούμενη με βάση το δείκτη συχνότητας 
εφαρμογής.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 
εφαρμογή των διαφόρων σεναρίων:
• Επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένων, της κατανάλωσης 
ενέργειας και της έκλυσης αερίων 
θερμοκηπίου)·
• Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία 
(εργαζόμενοι, παρευρισκόμενοι, κατάλοιπα 
στα τρόφιμα)·
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• Επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή·
• Οικονομικό κόστος και όφελος 
(συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
λανθάνοντος κόστους) των διαφόρων 
σεναρίων.
Προσδιορισμός και αξιολόγηση των 
στοιχείων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των σεναρίων:
• Επίπτωση που έχουν , στην επίτευξη της 
μείωσης χρήσης τα στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην οδηγία 
• Πρόσθετα απαιτούμενα επιστημονικά 
στοιχεία και τρόπος συλλογής τους, δηλ. 
πρόσθετη δυνατότητα εποπτείας, 
ερευνητικές εγκαταστάσεις·
• Πρόσθετη δυνατότητα που απαιτείται για 
την επίτευξη της μείωσης στη χρήση 
φυτοφαρμάκων, π.χ. υπηρεσίες γεωργικών 
εφαρμογών, επιθεωρητές για τον έλεγχο 
της χρήσης· 
• Πιθανές πηγές χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων εισφορών, για την 
εφαρμογή των διαφόρων σεναρίων.
Συμπεράσματα
• Εφικτοί στόχοι για μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε συγκεκριμένες 
καλλιέργειες και για την καταπολέμηση 
επιβλαβών οργανισμών σε μη γεωργικό 
πλαίσιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, που 
ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στους 
στόχους μείωσης του άρθρου 6 και 
αποσκοπούν στην επιτευξη περαιτέρω 
μείωσης με την πάροδο του χρόνου.
Μέρος B: Στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνουν οι μετέπειτα εθνικές 
μελέτες για τη χρήση φυτοφαρμάκων
• Αξιολόγηση της πείρας από την 
προηγούμενη τριετία, όσον αφορά την 
εφαρμογή του προγράμματος μείωσης της 
χρήσης φυτοφαρμάκων.
• Άλλα στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Καθορισμός νέων στόχων για την επόμενη 
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περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα είναι αναγκαίο ως έγγραφο προσανατολισμού των κρατών μελών για 
την εκπόνηση της έκθεσης υποστήριξης και τη διασφάλιση της ομοιγένειας μεταξύ των 
εκθέσεων των κρατών μελών και της αξιολόγησης της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 341
Παράρτημα ΙΙβ (νέο)

Παράρτημα IIβ
Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια 
δράσης όσον αφορά τη μείωση των 

κινδύνων και της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων

Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι:
• Προσωρινοί στόχοι για τη μείωση των 
κινδύνων και της χρήσης μετρούμενης με 
βάση το δείκτη συχνότητας εφαρμογής·
• Στόχοι για συγκεκριμένες ομάδες ή 
χρήσεις, π.χ. δημόσιες αρχές, αγρότες, 
δικαίωμα διέλευσης στις μεταφορές·
• Στόχοι για τη μείωση της χρήσης σε 
περιοχές ευαίσθητες στα φυτοφάρμακα·
• Στόχοι για τη σταδιακή εξάλειψη των 
φυτοφαρμάκων και των υπολειμμάτων 
τους από τα υπόγεια ύδατα και άλλα 
περιβαλλοντικά μέσα·
• Στόχοι για προβληματικές καλλιέργειες 
και/ή περιφέρειες. 
Έλεγχοι στις χρήσεις:
• Μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών· 
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• Έλεγχοι όπως απαγορεύσεις στην 
εφαρμογή φυτοφαρμάκων  κοντά σε πηγές 
πόσιμου ύδατος ή σε ζώνες ευαίσθητες στα 
φυτοφάρμακα όπως περιοχές προστασίας 
του φυσικού τοπίου και ζώνες ανάσχεσης·
• Έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων 
απαγορεύσεων της εφαρμογής 
φυτοφαρμάκων σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου σε έκθεση, π.χ. σχολεία, πάρκα 
και άλλοι δημόσιοι χώροι, δρόμοι, κ.λπ..
Έρευνα και εφαρμογές:
• Έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους στα 
φυτοφάρμακα, χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών·
• Προγράμματα επίδειξης τρόπων μείωσης 
της συχνότητας εφαρμογής με τη χρήση 
μεθόδων και συστημάτων καταπολέμησης 
επιβλαβών οργανισμών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών·
• Κατάρτιση γεωργικών συμβούλων σε 
μεθόδους καταπολέμησης επιβλαβών 
οργανισμών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών·
• Έρευνα για την πιθανή μείωση της 
χρήσης με τη βελτίωση του εξοπλισμού, 
των μεθόδων και των τεχνικών ψεκασμού. 
Πληροφόρηση, εκπαίδευση και κατάρτιση:
• Εκπαίδευση όλων όσοι χειρίζονται 
φυτοφάρμακα στους κινδύνους για την 
υγεία από τα φυτοφάρμακα καθώς και σε 
μεθόδους και συστήματα καταπολέμησης 
επιβλαβών οργανισμών χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών·
• Καθοδήγηση όσων χειρίζονται 
φυτοφάρμακα, π.χ. στην αποθήκευση και 
το χειρισμό των φυτοφαρμάκων.
Εξοπλισμός εφαρμογής φυτοφαρμάκων
Έλεγχος του εν χρήσει εξοπλισμού
Χρηματοοικονομικά μέσα:
• Χρηματοοικονομική υποστήριξη για την 
εφαρμογή προτύπων και πρακτικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
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οργανισμών· 
• Χρηματοοικονομική υποστήριξη για άλλα 
μέτρα μείσης της χρήσης φυτοφαρμάκων·
• Εντατικότερη εφαρμογή μηχανισμών 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν νέο παράρτημα είναι αναγκαίο ως έγγραφο προσανατολισμού των κρατών μελών 
στην εκτέλεση των εθνικών σχεδίων δράσης και τη διασφάλιση ομοιογένειας μεταξύ των 
κρατών μελών.

Κατάθεση: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Τροπολογία 342
Παράρτημα II γ (νέο)

Παράρτημα IIγ 

Στοιχεία για γενικά και ειδικά κατά 
καλλιέργεια κριτήρια ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα 
ακόλουθα κριτήρια:
(a) Η πρόληψη και/ή εξάλειψη επιβλαβών 
οργανισμών θα πρέπει να επιτυγχάνεται ή 
να υποστηρίζεται μεταξύ άλλων ιδιαίτερα 
με:
• τη χρήση βέλτιστης αμειψισποράς για την 
επίτευξη ισορροπίας στον πληθυσμό των 
οργανισμών που ζουν στο έδαφος και τη 
διατήρηση υγιούς εδάφους, προκειμένου να 
προληφθεί η εξάπλωση επιβλαβών 
οργανισμών μέσω του εδάφους και να 
εξαλειφθεί η ανάγκη για χρήση 
καπνογόνων και άλλων χημικών ουσιών 
στο έδαφος·
• τη δημιουργία μιας διάρθρωσης εδάφους 
που να μπορεί να υποστηρίξει υγιή 
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καλλιέργεια, για παράδειγμα με την 
προώθηση ποσοστού οργανικού υλικού, 
τον περιορισμό του βάθους όργωσης, την 
πρόληψη της διάβρωσης και την εφαρμογή 
της βέλτιστης αλληλουχίας καλλιεργειών·
• τη χρήση κατάλληλων τεχνικών 
καλλιέργειας, π.χ. τεχνική επιφανειακής 
σποράς μετά από προετοιμασία του 
εδάφους, ημερομηνίες και τεχνικές 
σποράς, συγκαλλιέργεια, βέλτιστες 
αποστάσεις μεταξύ φυτών, επιφανειακή 
καλλιέργεια για συντήρηση, μέτρα υγιεινής, 
κλάδεμα·
• τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών και 
εγκεκριμένου/πιστοποιημένου υλικού 
σποράς και πολλαπλασιασμού ·
• τη χρήση ισόρροπης λίπανσης με βάση 
πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά 
που υπάρχουν ήδη στο έδαφος και τη 
διάρθρωση του εδάφους, τεχνικές 
ασβέστωσης και άρδευσης/αποστράγγισης 
για τη μείωση της ευαισθησίας σε 
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. Η 
χρήση των υπόγειων υδάτων για άρδευση 
πρέπει να αποφεύγεται· 
• την πρόληψη της εξάπλωσης επιβλαβών 
οργανισμών μέσω των μηχανημάτων και 
του εξοπλισμού·
• την προστασία και τη βελτίωση των 
σημαντικών επωφελών οργανισμών, για 
παράδειγμα με τη χρήση οικολογικής 
υποδομής μέσα και έξω από τον τόπο 
παραγωγής, μη χρησιμοποίηση ελάχιστου 
ποσοστού της συνολικής καλλιεργήσιμης 
έκτασης, φύτευση ειδών που προσελκύουν 
τους φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών 
οργανισμών.
(b) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να 
παρακολουθούνται με κατάλληλες 
μεθόδους και εργαλεία. Στα εργαλεία αυτά 
περιλαμβάνονται επιστημονικά 
τεκμηριωμένα συστήματα προειδοποίησης, 
πρόγνωσης και έγκαιρης διάγνωσης, όπου 
είναι εφικτό, καθώς επίσης επαγγελματίες 
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σύμβουλοι όπως αυτοί που προβλέπονται 
για τις υπηρεσίες κρατικές και τις 
ιδιωτικές υπηρεσίες γεωργικών 
εφαρμογών.
(γ) Με βάση τα αποτελέσματα της 
εποπτείας, ο επαγγελματίας χρήστης θα 
πρέπει να αποφασίζει αν και πότε θα 
εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Η 
θέσπιση αυστηρών και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων οριακών τιμών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο για τη λήψη 
απόφασης. Για τους επιβλαβείς 
οργανισμούς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οριακές τιμές για ολόκληρη την 
περιφέρεια, όταν είναι εφικτό.
(δ) Όποτε είναι εφικτό, αντί των χημικών 
μεθόδων θα πρέπει να προτιμώνται 
βιολογικές, μηχανικές ή άλλες μέθοδοι 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Για την 
καταπολέμηση των ζιζανίων θα πρέπει να 
προτιμώνται μηχανικές ή άλλες μέθοδοι 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, όπως η 
χρήση θερμότητας. Εξαιρέσεις θα πρέπει 
να επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση κακών 
καιρικών συνθηκών για παρατεταμένο 
διάστημα, οι οποίες δεν επιτρέπουν την 
καταπολέμηση των ζιζανίων με 
μηχανικούς τρόπους.
(ε) Το χρησιμοποιούμενο προϊόν 
φυτοπροστασίας πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο εξειδικευμένο για τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή και να έχει τις 
ελάχιστες παρενέργειες στη δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον, όπως είναι τα 
εκχυλίσματα φυτών και δέντρων, ορυκτές 
ουσίες για την πρόληψη της ανάπτυξης 
μυκήτων.
(στ) Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει 
να διατηρούν τη χρήση προϊόντων 
φυτοπροστασίας και άλλων μορφών 
παρέμβασης στα αναγκαία επίπεδα, π.χ. με 
μειωμένες δόσεις, μειωμένη συχνότητα 
εφαρμογής ή μερική εφαρμογή εφόσον ο 
κίνδυνος για τη βλάστηση είναι αποδεκτός, 
και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 
αντίστασης των επιβλαβών οργανισμών. 
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(ζ) Στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος 
ανάπτυξης αντίστασης σε μέτρο 
φυτοπροστασίας είναι γνωστός, και αν το 
επίπεδο των επιβλαβών οργανισμών 
επιβάλλει επανειλημμένη εφαρμογή 
προϊόντων φυτοπροστασίας στην 
καλλιέργεια, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι 
διαθέσιμες στρατηγικές κατά της 
ανάπτυξης αντίστασης, για τη διατήρηση 
της αποτελεσματικότητας των προϊόντων. 
Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση 
συνδυασμού προϊόντων φυτοπροστασίας 
με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
(η) Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να 
τηρούν αρχείο όλων των προϊόντων 
φυτοπροστασίας που χρησιμοποιούν, κατά 
καλλιέργεια. Με βάση το αρχείο σχετικά με 
τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και 
την εποπτεία των επιβλαβών οργανισμών, 
οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να 
ελέγχουν την επιτυχία των εφαρμοζόμενων 
μέτρων φυτοπροστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών.

Κατάθεση: Kathy Sinnott

Τροπολογία 343
Παράρτημα II δ (νέο)

Παράρτημα IIδ
Ελάχιστες απαιτήσεις για ειδικά κατά 
καλλιέργεια πρότυπα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

Στην ανάπτυξη των λεπτομερών προτύπων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών για συγκεκριμένες 
καλλιέργειες, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα δέκα βασικά στοιχεία:
1. Μέθοδοι για τη δημιουργία μιας 
διάρθρωσης εδάφους που να μπορεί να 
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αποτελέσει σύστημα υποβοήθησης της 
γεωργίας, για παράδειγμα με την 
προώθηση ποσοστού οργανικού υλικού, 
τον περιορισμό του βάθους όργωσης, την 
πρόληψη της διάβρωσης, την εφαρμογή 
της βέλτιστης αλληλουχίας καλλιεργειών, 
κ.λπ·
2. Συχνότητα αμειψισποράς που να 
αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας στον 
πληθυσμό των οργανισμών που ζουν στο 
έδαφος και τη διατήρηση υγιούς εδάφους, 
προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση 
επιβλαβών οργανισμών μέσω του εδάφους 
και να εξαλειφθεί η ανάγκη για χρήση 
καπνογόνων και άλλων χημικών ουσιών 
στο έδαφος·
3. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
φυτικών ποικιλιών ως προς την αντοχή σε 
επιβλαβείς οργανισμούς. Για κάθε 
καλλιέργεια, πρέπει να προσδιορίζεται ο 
συνδυασμός καλλιέργειας επιβλαβών 
οργανισμών που συνεπάγεται τη 
μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων, και να 
πειλέγεται η καλύτερη από πλευράς 
ανθεκτικότητας ποικιλία για το 
συγκεκριμένο συνδυασμό καλλιέργειας και 
επιβλαβών οργανισμών.
4. Χρήση βέλτιστης απόστασης μεταξύ των 
φυτών κάθε καλλιέργειας και άλλες 
τεχνικές διαχείρισης καλλιεργειών για την 
πρόληψη της ανάπτυξης μυκήτων και 
άλλων επιβλαβών οργανισμών· για την 
εποπτεία των ασθενειών από μύκητες, όλα 
τα διαθέσιμα συστήματα 
συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης του 
καιρού και εξοπλισμού για την εντοπισμό 
ασθενειών στα φύλλα·
5. Πρόβλεψη κατάλληλων καταφυγίων για 
τους φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών 
οργανισμών, π.χ. δέσμευση ελάχιστου 
ποσοστού της συνολικής έκτασης για φυτά 
εκτός της καλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων φυτών που ελκύουν 
τους φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών 
οργανισμών. Ως μεταβατικό μέτρο, 
βιολογικός έλεγχος με τη χρήση 
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(βιομηχανικά ανεπτυγμένων) φυσικών 
εχθρών των επιβλαβών οργανισμών, 
ιδιαίτερα για τον έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών σε θερμοκήπια.
6. Βέλτιστη διαχείριση θρεπτικών ουσιών 
για τη μείωση της ευαισθησίας σε 
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες, με 
βάση πληροφορίες για τα θρεπτικά 
συστατικά που υπάρχουν ήδη στο έδαφος 
και τη διάρθρωση του εδάφους.
7. Για την καταπολέμηση των ζιζανίων 
χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν μόνο 
μηχανικές ή άλλες μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών, όπως η χρήση 
θερμότητας, εξαιρέσεις δε επιτρέπονται 
μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης 
κακοκαιρίας.
8. Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή 
των στοιχείων 1 έως 7 παραμένουν 
προβλήματα διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, χρησιμοποιούνται τα 
φυτοφάρμακα που είναι λιγότερο επιβλαβή 
για το περιβάλλον, όπως εκχυλίσματα 
φυτών και δέντρων ή άλλες ουσίες για την 
πρόληψη των επιβλαβών οργανισμών, 
όπως μεταλλικές ουσίες για την πρόληψη 
των μυκήτων.
9. Εφαρμογή των φυτοφαρμάκων 
(α) μόνο αν η χρήση των στοιχείων 1 έως 8 
δεν δημιουργεί κατάσταση στην οποία η 
καλλιέργεια προστατεύεται επαρκώς, 
β) μόνο με βάση πληροφορίες σχετικά με 
την παρουσία επιβλαβών οργανισμών 
(αναγνώριση, αισθητήρες, τηλεματικές 
υπηρεσίες) που να αποδεικνύουν την 
ανάγκη εφαρμογής φυτοφαρμάκων, και 
(γ) μόνο με τη χρήση επιλεκτικών (που να 
μην βλάπτουν ωφέλιμους οργανισμούς) 
φυτοφαρμάκων για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα.
10. Ελάχιστη εκμετάλλευση άλλων υλικών 
πόρων, π.χ. ελάχιστη χρήση χρήση 
ενέργειας από ορυκτές πρώτες ύλες και 
αποφυγή της χρήσης υλικών όπως τύρφης, 
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άγριων ανθών και βολβών.
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών πρέπει να 
εφαρμοστεί σύμφωνα με τις κατωτέρω 
απαιτήσεις:
- σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών για τη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων σε επίπεδο 
γεωργικής μονάδας,
- συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς για τη χρήση φυτοφαρμάκων 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·
- μητρώο όλων των χρησιμοποιούμενων 
φυτοφαρμάκων, ανά καλλιέργεια,
- μητρώο όλων των μέτρων για την 
πρόληψη και τον περιορισμό της διαρροής 
φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, σε επίπεδο 
καλλιέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ποικιλίας ορισμών και προτύπων της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών στην Ευρώπη, είναι αναγκαία μια ελάχιστη δέσμη ως έγγραφο προσανατολισμού 
για τη διασφάλιση ομοιομορφίας μεταξύ των κρατών μελών.


