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Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων
Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(COM(2006)0778),

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 
αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας1, την οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2 και την οδηγία 

  
1 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σελ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/21/ΕΚ (ΕΕ L 102 της 
11.4.2006, σελ. 15).
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/105/ΕΚ (ΕΕ L 
363 της 20.12.2006, σελ. 368).
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79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών1,

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ κατά 
το διάστημα 1992-2003 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και δεν έχει μειωθεί παρά τις 
προορατικές πολιτικές που ακολουθούνται επιτυχώς σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων,

Or. fr

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο η περαιτέρω χρήση φυτοφαρμάκων να 
είναι δυνατή μόνο εφόσον τηρείται παράλληλα η αρχή της προφύλαξης σε σχέση 
τόσο με την υγεία του ανθρώπου όσο και με την προστασία του υδάτινου και 
χερσαίου οικοσυστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται ότι τα 
φυτοφάρμακα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προτού διενεργηθούν όλες οι 
αναγκαίες εκτιμήσεις των επιπτώσεων που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον· 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η σύγκριση δεδομένων και 
οι βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της χρήσης στα διάφορα κράτη μέλη και να 
λαμβάνονται υπόψη ως σημείο αναφοράς,

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός νομικού πλαισίου στον τομέα της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την 

  
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/105/ΕΚ.
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επίτευξη της πρόληψης των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται για 
την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στον τομέα της 
χρήσης των φυτοφαρμάκων, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής 
για την επίτευξη της ελαχιστοποίησης των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που 
συνεπάγεται για την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων 

Or. fr

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός νομικού πλαισίου στον τομέα της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την 
επίτευξη της πρόληψης των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται για 
την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων 

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός νομικού πλαισίου στον τομέα της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία είναι 
ανεπαρκής για την επίτευξη της ελαχιστοποίησης των πηγών κινδύνου και των 
κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία και το περιβάλλον η χρήση τους·

Or. de
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Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός νομικού πλαισίου στον τομέα της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την 
επίτευξη της πρόληψης των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται για 
την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί νέα νομοθεσία βάσει προσέγγισης που θα 
επικεντρώνεται πιο σθεναρά στη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και θα 
είναι περισσότερο φιλόδοξη από την άποψη των περιβαλλοντικών αποδόσεων, 
μέσω της παροχής ουσιαστικής υποστήριξης στις βιοκαλλιέργειες και στις 
ολοκληρωμένες μεθόδους παραγωγής

Or. fr

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, η 
οποία εντοπίζει τις ελλείψεις της ισχύουσας σήμερα κοινοτικής νομοθεσίας και 
προτείνει τη ρύθμιση της φάσης χρήσης για «να συμπληρωθεί το κενό» μεταξύ, 
αφενός, της διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και, αφετέρου, 
του τέλους του κύκλου ζωής των προϊόντων αυτών·

Or. de
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Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει  ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
καλύπτει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος 
των φυτοφαρμάκων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αμέσως τα προϊόντα 
ελέγχου επιβλαβών οργανισμών (τύποι προϊόντων βιοκτόνων 14-19) όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά1

στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της θεματικής στρατηγικής, καθώς συνιστούν
παρεμφερείς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και καλεί την 
Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της θεματικής στρατηγικής για να
συμπεριλάβει και άλλα βιοκτόνα όσο το δυνατόν συντομότερα·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
καλύπτει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος 
των φυτοφαρμάκων, και ζητεί, συνεπώς, την αποκλειστική χρήση του όρου
«φυτοπροστατευτικά προϊόντα»·

Or. de

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
καλύπτει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος 
των φυτοφαρμάκων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο και τον 
τρόπο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της θεματικής στρατηγικής για να 
συμπεριλάβει και τα βιοκτόνα (διαγραφή)·

Or. de

  
1 ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/140/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σελ. 78).
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Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συμπεριφοράς των χρηστών των φυτοφαρμάκων 
για την αποφυγή της εσφαλμένης χρήσης, της κατάχρησης και των δηλητηριάσεων· 
χαιρετίζει τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους 
επαγγελματίες χρήστες των φυτοφαρμάκων, για το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να 
χαράξει κατευθυντήριες γραμμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών· θεωρεί ότι η πιστοποίηση και η κατάρτιση 
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη επαγγελματικών χρηστών 
φυτοφαρμάκων και ότι θα πρέπει επίσης να παρέχεται συνεχιζόμενη επαγγελματική 
εξέλιξη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών τους δεξιοτήτων και γνώσεων 
και την εγγύηση ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συμπεριφοράς των χρηστών των φυτοφαρμάκων 
για την αποφυγή της εσφαλμένης χρήσης, της κατάχρησης και των δηλητηριάσεων· 
χαιρετίζει τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους 
επαγγελματίες χρήστες των φυτοφαρμάκων, για το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να 
χαράξει κατευθυντήριες γραμμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών· συνιστά τη θέσπιση ή την ενίσχυση υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε αγρότες προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους
όσον αφορά την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges και Christa Klaß

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή, να εξετάσει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
κατάλληλους τρόπους συμμετοχής των κατασκευαστών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ή/και των δραστικών ουσιών στο έργο της αντιμετώπισης ή της 
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αποκατάστασης των βλαβών στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον η οποία 
μπορεί να προκληθεί από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. συνιστά η πώληση και η διανομή φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εκτελείται 
υπό την εποπτεία ειδικευμένου επαγγελματία, και οι εν λόγω συναλλαγές να 
καταχωρούνται σε μητρώο προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής έλεγχος της 
εμπορίας και χρήσης των εν λόγω προϊόντων·

Or. es

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι η ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται 
για την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά χωρίς εποικοδομητικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και 
χωρίς δράσεις για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε αυτές, περιλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά και αυστηρών ελέγχων στα εισαγόμενα στην ΕΕ 
προϊόντα ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού·

Or. el

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. τονίζει τη σημασία του ρόλου των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην ενημέρωση της 
κοινής γνώμης, και ειδικότερα των μη επαγγελματιών χρηστών φυτοφαρμάκων, για 
ζητήματα που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα·

Or. el



PE 388.390v01-00 8/28 AM\662798EL.doc

EL

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. τονίζει τη σημασία της παροχής πληροφοριών στο ευρύ κοινό για ζητήματα που 
σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα·

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6

6. τονίζει τη σημασία του ρόλου των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην ενημέρωση της 
κοινής γνώμης για ζητήματα που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα και προτείνει τον
σχεδιασμό εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης·

Or. fr

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει εν γένει τα μέτρα που έχει επιλέξει η Επιτροπή· επισημαίνει, ωστόσο ότι 
βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση φιλόδοξων εθνικών 
σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. χαιρετίζει τα μέτρα που έχει επιλέξει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι βασικό στοιχείο της 
όλης διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση φιλόδοξων εθνικών σχεδίων δράσης από τα 
κράτη μέλη· στη διαμόρφωση των οποίων θα συμβάλουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι·

Or. el
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Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 26
Παράγραφος 8

8. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή απέτυχε να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κριτήρια που μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν για τα εθνικά σχέδια δράσης, καθιστώντας τα έτσι λιγότερο 
φιλόδοξα·

Or. de

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι χωρίς ποσοτικούς στόχους μείωσης της χρήσης στα εθνικά σχέδια δράσης, 
ο ορισμός της έννοιας της «μείωσης των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα» είναι πολύ ασαφής και αόριστος και δεν θα ωθήσει 
τα κράτη μέλη να μειώσουν την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων ή 
να δώσουν προτεραιότητα σε μη χημικές εναλλακτικές λύσεις φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών·

Or. en
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Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι χωρίς ποσοτικούς στόχους μείωσης της χρήσης στα εθνικά σχέδια δράσης, 
ο ορισμός της έννοιας της «μείωσης των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα» είναι πολύ ασαφής και αόριστος και δεν θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να ελέγξουν την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου
υποστήριξης των αγροτών στις προσπάθειές τους να μειώσουν την εισαγωγή 
φυτοφαρμάκων σε ένα επίπεδο το οποίο θα εξακολουθεί να επιτρέπει την επικερδή 
καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι χωρίς ποσοτικούς στόχους μείωσης της χρήσης στα εθνικά σχέδια δράσης, 
ο ορισμός της έννοιας της «μείωσης των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα» είναι πολύ ασαφής και αόριστος και δεν θα ωθήσει 
τα κράτη μέλη να μειώσουν την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων ή 
να δώσουν προτεραιότητα σε μη χημικές εναλλακτικές λύσεις φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 31
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. de



AM\662798EL.doc 11/28 PE 388.390v01-00

EL

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 32
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι χωρίς ποσοτικούς στόχους μείωσης της χρήσης στα εθνικά σχέδια δράσης, 
ο ορισμός της έννοιας της «μείωσης των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα» είναι πολύ ασαφής και αόριστος και δεν θα ωθήσει 
τα κράτη μέλη να μειώσουν την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων ή 
να δώσουν προτεραιότητα σε μη χημικές εναλλακτικές λύσεις φυτοπροστασίας και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι χωρίς συγκεκριμένους στόχους μείωσης των κινδύνων στα εθνικά σχέδια 
δράσης, (διαγραφή) τα κράτη μέλη δεν θα έχουν επαρκή ενθάρρυνση να μειώσουν 
περαιτέρω τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 34
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 35
Παράγραφος 10: αντικαθίσταται ως εξής:

10. υποστηρίζει τον συνδυασμό της μείωσης των κινδύνων από τα φυτοφάρμακα με 
τον καθορισμό ποσοτικών κριτηρίων στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη θετική εμπειρία από ορισμένα κράτη μέλη που έλαβαν μέτρα 
προσαρμοσμένα στις εθνικές καταστάσεις·
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Or. el

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 36
Παράγραφος 10

10. προτείνει στην Επιτροπή να συνδυάσει την εξάλειψη των πηγών κινδύνων, των 
κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα με ποσοτικά κριτήρια στα εθνικά 
σχέδια δράσης, ορίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τους δικούς τους 
εθνικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα και κριτήρια για τη μείωση της χρήσης 
παρασιτοκτόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών 
που ήδη χρησιμοποιούν ποσοτικούς στόχους μείωσης, η οποία έχει αποδείξει ότι η 
χρήση των φυτοφαρμάκων μπορεί να περιοριστεί χωρίς σημαντικό κόστος για τους 
αγρότες·

Or. fr

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 37
Παράγραφος 10

10. προτείνει στην Επιτροπή να συνδυάσει την εξάλειψη των πηγών κινδύνων, των 
κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα με ποσοτικά κριτήρια στα εθνικά 
σχέδια δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών που 
ήδη χρησιμοποιούν ποσοτικούς στόχους μείωσης, η οποία έχει αποδείξει ότι η χρήση 
των φυτοφαρμάκων μπορεί να περιοριστεί χωρίς (διαγραφή) κόστος για τους αγρότες·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 38
Παράγραφος 10

10. προτείνει (διαγραφή) να συνδυαστεί η εξάλειψη (διαγραφή) των κινδύνων που 
συνδέονται με τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας με επαληθεύσιμα κριτήρια στα 
εθνικά σχέδια δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία των κρατών μελών 
(διαγραφή) η οποία έχει αποδείξει ότι η υπεύθυνη και αειφόρος χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας σειράς 
μέτρων ανάλογων των εθνικών συνθηκών·

Or. de
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Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 39
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 40
Παράγραφος 11

11. συμμερίζεται την άποψη ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές κλιματολογικές και γεωργικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους καθώς και 
στις συνθήκες που αφορούν τους επιβλαβείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 41
Παράγραφος 11

11. συμμερίζεται την άποψη ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους και να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των καλλιεργειών που απαιτούν μικρές εκτάσεις γης·

Or. el

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 42
Παράγραφος 11

11. συμμερίζεται την άποψη ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, όπου απαιτείται ορισμένη ειδική 
αντιμετώπιση και ιδίως στην περίπτωση των ελασσόνων καλλιεργειών

Or. fr
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 43
Παράγραφος 11

11. συμμερίζεται την άποψη ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους με τρόπο συνεπή προς την επίτευξη του 
γενικού στόχου της μείωσης της χρήσης σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 44
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα καθορίσει την ευρωπαϊκή χρηματοδοτική βοήθεια
που μπορεί να διατεθεί από τα κράτη μέλη για την εκπόνηση μελετών, τη 
διαμόρφωση βάσεων δεδομένων και τον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με τα 
φυτοφάρμακα·

Or. fr

Τροπολογία: Anja Weisgerber
Τροπολογία 45
Παράγραφος 12

12. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι το πιο σημαντικό αναμενόμενο αποτέλεσμα 
της θεματικής στρατηγικής είναι η μείωση των κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον που συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας·

Or. de

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 46
Παράγραφος 12

12. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι το πιο σημαντικό αναμενόμενο αποτέλεσμα 
της θεματικής στρατηγικής είναι η περαιτέρω μείωση των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 47
Παράγραφος 13

13. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι (διαγραφή) η υγεία αναφέρεται μόνο 
στο περιθώριο της θεματικής στρατηγικής· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
υποστηρίξει περαιτέρω ερευνητικά προγράμματα για τη διερεύνηση πιθανών 
συσχετισμών μεταξύ της χρήσης φυτοφαρμάκων και των επιπτώσεων στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, των ενδοκρινικών και νευροτοξικών διαταραχών και του 
καρκίνου·

Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 48
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει ότι τα έμβρυα, τα νήπια, τα παιδιά καθώς και οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι 
και όσοι έχουν προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα είναι πιο ευάλωτοι και πιο 
εκτεθειμένοι στα φυτοφάρμακα, ιδίως στις σωρευτικές επιπτώσεις διαφορετικών 
ειδών φυτοφαρμάκων, ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης διαβίωσης, εργασίας ή 
φοίτησης σε σχολεία που γειτνιάζουν με περιοχές όπου χρησιμοποιούνται
φυτοφάρμακα·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 49
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει ότι τα έμβρυα, τα νήπια, τα παιδιά καθώς και οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, οι 
χρόνια ασθενείς, και όσοι έχουν προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα είναι πιο 
ευάλωτοι και πιο εκτεθειμένοι στα φυτοφάρμακα, ιδίως στις σωρευτικές επιπτώσεις 
διαφορετικών ειδών φυτοφαρμάκων, από ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός·

Or. el
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Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 50
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει ότι τα έμβρυα, τα νήπια, τα παιδιά καθώς και οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι 
και όσοι έχουν προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα είναι πιο ευάλωτοι και πιο 
εκτεθειμένοι στα φυτοφάρμακα, ιδίως στις σωρευτικές επιπτώσεις διαφορετικών 
ειδών φυτοφαρμάκων, ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης διαβίωσης, εργασίας ή 
φοίτησης σε σχολεία που γειτνιάζουν με περιοχές όπου χρησιμοποιούνται
φυτοφάρμακα·

Or. en

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 51
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει ότι υπάρχουν άτομα τα οποία, λόγω της φυσικής τους κατάστασης και 
υγείας, είναι πιο ευάλωτα και πιο εκτεθειμένα στα φυτοφάρμακα, ιδίως στις 
σωρευτικές επιπτώσεις διαφορετικών ειδών φυτοφαρμάκων, από ό,τι άλλοι·

Or. de

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 52
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων αποτελεί η πρότερη έγκριση και ότι η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε 
επιστημονική εκτίμηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και των δραστικών 
ουσιών του κατά την οποία το προϊόν ελέγχεται όσον αφορά τους κινδύνους τους 
οποίους συνιστά, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, για την ανθρώπινη υγεία και 
την υγεία των ζώων και το περιβάλλον·

Or. de
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 53
Παράγραφος 15

15. θεωρεί απαραίτητη την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών για τις επιπτώσεις της 
χρήσης, και ειδικότερα της συνδυαστικής και σωρευτικής χρήσης, των 
φυτοφαρμάκων στην υγεία·

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 54
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. υπογραμμίζει ότι ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, ή έμμονες, βιοσωρευτικές ή τοξικές, ή οι οποίες προκαλούν 
ενδοκρινικές διαταραχές, δεν πρέπει να εγκρίνονται ως δραστικές ουσίες 
φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 55
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει θερμά την απαγόρευση ουσιών με βάση τους εγγενείς κινδύνους τους 
(κριτήρια αποκλεισμού) και την αποκαλούμενη «αρχή της αντικατάστασης», σύμφωνα 
με την οποία οι πιο επικίνδυνες ουσίες θα αποσυρθούν από την αγορά εφόσον υπάρχουν 
ασφαλέστερες, καθώς και μη χημικές, εναλλακτικές λύσεις, (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 56
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει θερμά την απαγόρευση ουσιών με βάση τους εγγενείς κινδύνους τους και 
την αποκαλούμενη «αρχή της αντικατάστασης», σύμφωνα με την οποία οι πιο 
επικίνδυνες ουσίες θα αποσυρθούν από την αγορά εφόσον υπάρχουν ασφαλέστερες,
καθώς και μη χημικές, εναλλακτικές λύσεις, (διαγραφή)
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Or. en

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 57
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει (διαγραφή) την αποκαλούμενη «αρχή της αντικατάστασης», σύμφωνα με 
την οποία οι άκρως επικίνδυνες ουσίες θα αποσυρθούν από την αγορά εφόσον 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες είναι βιώσιμες, και 
επισημαίνει την ανάγκη εξέτασης όλων των υφιστάμενων μέσων ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών και όχι μόνο των χημικών εναλλακτικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 58
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή 
ανεπιθύμητης έκθεσης· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» 
κατάλληλου πλάτους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και καιρικές 
συνθήκες· θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων εντός και 
πλησίον κατοικημένων περιοχών, δημόσιων πάρκων, αθλητικών χώρων, σχολικών 
χώρων και χώρων παιχνιδιού, καθώς ο κίνδυνος για τους πολίτες λόγω της έκθεσης
σε φυτοφάρμακα σε τέτοιες περιοχές είναι υψηλός·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 59
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή 
ανεπιθύμητης έκθεσης· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» 
κατάλληλου πλάτους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και καιρικές 
συνθήκες· θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων εντός και 
πλησίον κατοικημένων περιοχών, δημόσιων πάρκων, αθλητικών χώρων, σχολικών 
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χώρων και χώρων παιχνιδιού, καθώς η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος 
για τους πολίτες λόγω της έκθεσης σε φυτοφάρμακα σε τέτοιες περιοχές είναι 
υψηλός·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 60
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών προστασίας 
λεκάνης απορροής πόσιμου ύδατος, περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή 
ανεπιθύμητης έκθεσης· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» 
κατάλληλου πλάτους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και καιρικές 
συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 61
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή 
ανεπιθύμητης έκθεσης· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» 
κατάλληλου πλάτους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και καιρικές 
συνθήκες· θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων εντός και 
πλησίον κατοικημένων περιοχών, δημόσιων πάρκων, αθλητικών χώρων, σχολικών 
χώρων και χώρων παιχνιδιού, καθώς η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος 
για τους πολίτες λόγω της έκθεσης σε φυτοφάρμακα σε τέτοιες περιοχές είναι 
υψηλός·

Or. en
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Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 62
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων εντός και πλησίον 
κατοικημένων περιοχών, δημόσιων πάρκων, αθλητικών χώρων, σχολικών χώρων 
και χώρων παιχνιδιού, καθώς οι κίνδυνοι για τους πολίτες λόγω της έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα σε τέτοιες περιοχές είναι υψηλοί·

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 63
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή 
ανεπιθύμητης έκθεσης· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» 
κατάλληλου πλάτους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωργικές, γεωγραφικές 
και καιρικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 64
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι οι περιοχές περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ότι η αυξημένη προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για την αποφυγή ανεπιθύμητης έκθεσης· 
ζητεί να δοθεί η δέουσα προσοχή στις κατάλληλες «ζώνες ανάσχεσης» βάσει των 
διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών γεωγραφικών και κατά τόπων
καιρικών συνθηκών·

Or. de
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Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 65
Παράγραφος 18

18. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την προστασία των 
ευρωπαϊκών υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από τα φυτοφάρμακα και ότι είναι 
σημαντική η συνέπεια με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για τα 
υπόγεια ύδατα σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 66
Παράγραφος 18

18. επισημαίνει τη ρύπανση των ευρωπαϊκών υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από τα 
φυτοφάρμακα και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής της θεματικής 
στρατηγικής με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ· επισημαίνει ότι ο 
καθαρισμός των υδάτων, ωστόσο, πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μόνο για το 
νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ το υπόλοιπο μολυσμένο νερό 
εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα από τη χλωρίδα και την πανίδα, προκαλώντας, στη 
συνέχεια, υψηλό κόστος θεραπείας·

Or. el

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 67
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. υπογραμμίζει ότι η ρύπανση των υδάτινων πόρων είναι εκτεταμένη στην Ευρώπη: 
το 9% των μη επεξεργασμένων υπόγειων υδάτινων πόρων στη Δανία, το 6% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και το 5% στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο ρυπαίνονται από 
φυτοφάρμακα πάνω από το νόμιμο όριο του 0,1μg/l για ανθρώπινη κατανάλωση, 
και το σύνολο των επιφανειακών πόρων στο Βέλγιο καθώς και το 50% των εν λόγω 
υδάτων στις Κάτω Χώρες και το 77% στο Ηνωμένο Βασίλειο ρυπαίνονται σε 
τακτική βάση από φυτοφάρμακα πάνω από το νόμιμο όριο του 0,1μg/l·

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 68
Παράγραφος 19

19. αναγνωρίζει ότι η απαγόρευση του αεροψεκασμού είναι αναπόφευκτη· θεωρεί, 
(διαγραφή) ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να ειδοποιούνται οι πολίτες πριν από τις
εφαρμογές ψεκασμού εδάφους για τις ποσότητες και το είδος του/των
φυτοφαρμάκου/ων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί/ούν, καθώς και ότι οι 
εφαρμογές ψεκασμού εδάφους δημιουργούν επίσης κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία καθώς και για την υγεία των ζώων και το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 69
Παράγραφος 19

19. αναγνωρίζει ότι η απαγόρευση του αεροψεκασμού είναι αναπόφευκτη· θεωρεί, 
(διαγραφή) ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να ειδοποιούνται οι πολίτες πριν από τις
εφαρμογές ψεκασμού εδάφους για τις ποσότητες και το είδος του/των
φυτοφαρμάκου/ων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί/ούν·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 70
Παράγραφος 19

19. επισημαίνει ότι ο αεροψεκασμός θα πρέπει να ρυθμιστεί διεξοδικά θεωρεί, ωστόσο, 
ότι ο ψεκασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που αποφέρει καθαρά 
περιβαλλοντικά οφέλη ή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις, αλλά τονίζει ταυτοχρόνως ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες 
πληροφορίες για την ώρα του ψεκασμού και για τις ποσότητες και το είδος του 
φυτοφαρμάκου·

Or. de
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Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 71
Παράγραφος 19

19. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης αυστηρών διατάξεων για τον αεροψεκασμό· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι ο ψεκασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που 
αποφέρει καθαρά περιβαλλοντικά οφέλη ή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, αλλά τονίζει ταυτοχρόνως ότι θα πρέπει υποχρεωτικά 
να ειδοποιούνται οι αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για την ώρα του 
ψεκασμού και (διαγραφή) το είδος του φυτοφαρμάκου·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 72
Παράγραφος 20

20. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει όσο το δυνατόν συντομότερα τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων·(διαγραφή) καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
παρακολούθηση των συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων στα διατροφικά προϊόντα και 
στα στοιχεία του περιβάλλοντος·

Or. de

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 73
Παράγραφος 21

21. χαιρετίζει την πρόταση να απευθυνθεί έκκληση στα κράτη μέλη να καταργήσουν τις 
διατάξεις που τους επιτρέπουν να επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 
φυτοφάρμακα· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα υποστήριξης για αγρότες, τα οποία θα 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου και μέσω της 
επιβολής τέλους στα φυτοφάρμακα·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 74
Παράγραφος 21

21. χαιρετίζει την πρόταση να απευθυνθεί έκκληση στα κράτη μέλη να καταργήσουν τις 
διατάξεις που τους επιτρέπουν να επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 
φυτοφάρμακα· θεωρεί ότι η επιβολή ενός τέλους στα φυτοφάρμακα μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό μέσο για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στη χρήση 
φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 75
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα 
φόρων/τελών προκειμένου να επηρεάσουν –ποσοτικά και ποιοτικά– τη χρήση 
φυτοφαρμάκων· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός συστήματος τελών επί των φυτοφαρμάκων προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η συνολική εφαρμογή των εθνικών 
σχεδίων δράσης·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 76
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φόρο ή τέλος επί των φυτοφαρμάκων ως μέτρο 
για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης γενικών και ειδικών ολοκληρωμένων μεθόδων 
και πρακτικών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών·

Or. fr
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Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 77
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει σαφείς ορισμούς και ελάχιστα κριτήρια για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ)
συμπεριλαμβάνοντας το αυξανόμενο ποσοστό περιοχών βιολογικής καλλιέργειας
στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας υποχρεωτικές γενικές και ειδικές κατά 
καλλιέργεια προδιαγραφές ΟΔΕΟ σε όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις εκτός αυτών 
που διατίθενται για βιολογική καλλιέργεια·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 78
Παράγραφος 22

22. ζητεί σαφείς ορισμούς και ελάχιστα κριτήρια για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ)·

Or. de

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 79
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έννοια της ΟΔΕΟ και να διασφαλίσουν ότι 
οι επαγγελματίες χρήστες των φυτοφαρμάκων θα στραφούν προς μια φιλικότερη προς 
το περιβάλλον χρήση όλων των διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της αμειψισποράς και του ξεχορταριάσματος

Or. en

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 80
Παράγραφος 26

26. αναγνωρίζει ότι για τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους, τους αγρότες και 
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τους σχετικούς κατοίκους, απαιτείται η καλή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής, 
και τονίζει ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής πρέπει να ελέγχεται τακτικά·

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 81
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη το εξαιρετικά ανησυχητικό θέμα της 
θνησιμότητας μεταξύ των οικόσιτων μελισσών – ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται 
με τη χρήση ορισμένων συστημικών εντομοκτόνων (που περιέχουν τις δραστικές 
ουσίες Fipronil και Imidaclopride) για την προστασία των σπόρων του ηλιοτρόπιου 
και του αραβόσιτου·

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 82
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. τονίζει την ανάγκη τροποποίησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών εμπορίας όσον 
αφορά το σχήμα, το μέγεθος, και τις αισθητικές ιδιότητες των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών, που ενθαρρύνουν την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 83
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 84
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 85
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 86
Παράγραφος 27

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 87
Παράγραφος 27

27. τονίζει ότι οι βλαβερές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων είναι γνωστές, ενώ οι 
βλαβερές επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και 
την υγεία δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί με τον δέοντα τρόπο, ιδίως από τους 
αρμόδιους δημόσιους φορείς της ΕΕ και των επιμέρους κρατών μελών· για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών για τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, υπογραμμίζει όμως ότι οι γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί δεν αποτελούν εναλλακτική λύση της χρήσης φυτοφαρμάκων στη 
γεωργία ή μέσο μείωσής της, όπως έχει αποδειχθεί σε μελέτες που διεξήχθησαν από 
ανεξάρτητες ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες·

Or. fr
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Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 88
Παράγραφος 27

27. τονίζει ότι οι βλαβερές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων είναι γνωστές, ενώ οι 
βλαβερές επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών δεν έχουν ακόμη 
αποδειχθεί με τον δέοντα τρόπο· εκφράζει ανησυχία, εν προκειμένω, για τον 
υφιστάμενο συσχετισμό μεταξύ των ανοικτών καλλιεργειών ΓΤΟ και της αύξησης
της χρήσης φυτοφαρμάκων·

Or. fr

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 89
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. χαιρετίζει το γεγονός ότι, βάσει της θεματικής στρατηγικής, η Επιτροπή έχει 
παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κοινοτικό νομικό πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη της αειφόρου χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Or. de


