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Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 150
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ 
σημαντική θέση στην Κοινότητα. Μία από 
τις σημαντικότερες μεθόδους προστασίας 
των φυτών και των φυτικών προϊόντων 
από επιβλαβείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων 
και τα ζιζάνια, και βελτίωσης της 
γεωργικής παραγωγής είναι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύψιστη προτεραιότητα αυτού του κανονισμού είναι η προστασία της υγείας ανθρώπων και 
ζώων η οποία πρέπει επομένως να υπερισχύει απολύτως έναντι οιωνδήποτε 
χρηματοοικονομικών ή άλλων παραμέτρων.
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 151
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η 
χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται 
κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, ιδίως όταν διατίθενται στην 
αγορά χωρίς να έχουν δοκιμαστεί και 
εγκριθεί επίσημα και όταν χρησιμοποιούνται 
με εσφαλμένο τρόπο. Επομένως, πρέπει να 
θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(7) Τα φυτοφάρμακα μπορούν επίσης να 
έχουν μη ευεργετικά αποτελέσματα για τη 
φυτική παραγωγή. Η χρήση τους μπορεί να 
συνεπάγεται κινδύνους και 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο, τα 
ζώα και το περιβάλλον, ιδίως, αλλά όχι 
μόνον, όταν διατίθενται στην αγορά χωρίς 
να έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί επίσημα 
και όταν χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο 
τρόπο.  Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 
στην αγορά φυτοφαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" που χρησιμοποιείται σε όλη την πρόταση, 
περιλαμβανομένου του τίτλου, είναι ακατάλληλος καθώς πολλοί πολίτες δεν θα είναι 
εξοικειωμένοι με αυτήν την ορολογία. Για τον λόγο αυτό η συνέχιση της χρήσης του θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση μεταξύ των πολιτών/καταναλωτών. Η σωστή λέξη είναι 
φυτοφάρμακα. Ο όρος "φυτοπροστατευτικά προϊόντα" πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 
"φυτοφάρμακα" σε όλο το κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 152
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η 
χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται 
κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, ιδίως όταν διατίθενται στην 
αγορά χωρίς να έχουν δοκιμαστεί και 
εγκριθεί επίσημα και όταν χρησιμοποιούνται 
με εσφαλμένο τρόπο. Επομένως, πρέπει να 
θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η 
χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται βλάβες, 
κινδύνους και εγγενείς πιθανότητες 
ατυχήματος καθώς και βραχυπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις 
για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, 
ιδίως όταν διατίθενται στην αγορά χωρίς να 
έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί επίσημα και 
όταν χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο 
τρόπο. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 



AM\672325EL.doc 3/67 PE 390.401v02-00

EL

στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν συνεπάγονται μόνον κινδύνους για τους ανθρώπους, τα 
ζώα και το περιβάλλον. Έχουν επίσης ως επακόλουθο την πρόκληση βλαβών στους ανθρώπους, 
τα ζώα και το περιβάλλον καθώς και εγγενείς πιθανότητες ατυχήματος.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 153
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών, 
των αγέννητων παιδιών, των βρεφών και 
των παιδιών. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει 
να εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια 
αρχή, η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει 
ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται 
ή διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 154
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
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προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών, των 
ηλικιωμένων πολιτών και των προσώπων 
που βρίσκονται στην ανάρρωση. Η αρχή 
της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται και, 
σύμφωνα με την ίδια αρχή, η βιομηχανία 
πρέπει να αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα 
προϊόντα που παράγονται ή διατίθενται στην 
αγορά δεν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που βρίσκονται στην ανάρρωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ιδιαίτερα 
ευάλωτες ομάδες, δεδομένου ότι έχουν ανάγκη να βρίσκονται σε καθαρό περιβάλλον, χωρίς 
προϊόντα φυτοπροστασίας, προκειμένου να ανακτήσουν την υγεία τους.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 155
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

(8) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος, και παράλληλα η 
εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας  της 
ευρωπαϊκής γεωργίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των 
βρεφών και των παιδιών. Η αρχή της 
προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται και, 
σύμφωνα με την ίδια αρχή, η βιομηχανία 
πρέπει να αποδεικνύει ότι οι ουσίες ή τα 
προϊόντα που παράγονται ή διατίθενται στην 
αγορά δεν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos +Dan Jørgensen, Chris Davies και 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 156
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

(8) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η 
αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, 
η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει ότι οι 
ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή 
διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον και ότι δεν υπάρχουν σχετικές 
υποψίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος απαιτείται υψηλό επίπεδο αποδείξεων για να καταδεικνύεται ότι ένα 
φυτοφάρμακο επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Πρέπει αντίθετα να 
απαιτούνται αποδείξεις για να καταδεικνύεται ότι το φυτοφάρμακο δεν επηρεάζει ή ότι δεν 
υπάρχουν υποψίες ότι επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 157
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον όταν 
έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη 

(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον όταν 
έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη 
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φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να
έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των 
ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, η 
απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι 
αποδεκτές ή όχι πρέπει να λαμβάνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

φυτική παραγωγή και έχει διαπιστωθεί ότι 
δεν θα έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή  
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον. 
Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό και 
πανομοιότυπο επίπεδο προστασίας σε όλα 
τα κράτη μέλη, η απόφαση για το αν οι 
ουσίες αυτές είναι αποδεκτές ή όχι πρέπει να 
λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία: Christa Klaß και Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 158
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η 
αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει, με ποιο τρόπο οι 
παραγωγοί φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και/ή των δραστικών ουσιών 
που περιέχουν αυτά τα προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν επαρκώς στην αντιμετώπιση 
και/ή την αποκατάσταση των βλαβών που 
ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως και σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία και το περιβάλλον, η 
ευθύνη του παραγωγού πρέπει να ισχύει και για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και/ή τις 
δραστικές ουσίες που περιέχουν.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 159
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη 
δοκιμαστικών εργαστηριακών μεθόδων 
χωρίς χρήση ζώων για να παραχθούν 



AM\672325EL.doc 7/67 PE 390.401v02-00

EL

δεδομένα ασφαλείας σχετικότερα με τον 
άνθρωπο από τα αποτελέσματα μελετών σε 
ζώα που χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη πλειονότητα των δοκιμαστικών μεθόδων με χρήση ζώων δεν έχουν επικυρωθεί ποτέ 
με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και σε πολλές περιπτώσεις η συνάφειά τους προς το θέμα 
και η αξιοπιστία τους τίθενται εν αμφιβόλω. Η προώθηση δοκιμαστικών μεθόδων χωρίς χρήση 
ζώων έχει σημασία για την προστασία της υγείας των ανθρώπων καθώς και για την πρόληψη 
των ταλαιπωριών των ζώων.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies και 
Roberto Musacchio

Τροπολογία 160
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της 
έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της 
έγκρισης πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν 
εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση 
αυτών των ουσιών. Η πείρα που αποκτάται 
από τη χρήση στην πράξη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη 
της απόφασης ανανέωσης μιας έγκρισης. 
Ύστερα από την πρώτη ανανέωση, οι 
ουσίες αυτές πρέπει να επανεξετάζονται 
μόνον όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν 
πληρούν πλέον τις απαιτήσεις του 
κανονισμού.

(13) Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της 
έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της 
έγκρισης πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν 
εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση 
αυτών των ουσιών και πρέπει να 
περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 15 έτη 
για ουσίες χαμηλού κινδύνου, 5 έτη για 
ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση και 
10 έτη για άλλες ουσίες. Η πείρα που 
αποκτάται από τη χρήση στην πράξη των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες καθώς και οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη 
της απόφασης ανανέωσης μιας έγκρισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά για να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες 
επιστημονικές γνώσεις.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 161
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά 
η αίτηση για έγκριση παρουσιάζει ίσως 
περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. 
Συνεπώς, ειδικές διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, τέτοιες ουσίες, εφόσον οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι αποδεκτοί, 
μπορούν να εγκρίνονται και για
φυτοπροστατευτική χρήση.

(16) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά 
η αίτηση για έγκριση παρουσιάζει ίσως 
περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. 
Συνεπώς, ειδικές διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, τέτοιες ουσίες, εφόσον οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι αποδεκτοί 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν 
να εγκρίνονται και για φυτοπροστατευτική 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποτίθεται ότι η κοινωνία καθορίζει τι είναι "αποδεκτός κίνδυνος" και επομένως εάν η 
κοινωνία νομίζει ότι ο κίνδυνος δεν είναι αποδεκτός, τότε αυτό που θεωρείται αποδεκτό 
προσδιορίζεται εκ νέου και ο κίνδυνος αποτιμάται αναλόγως. Για τον λόγο αυτό οι κίνδυνοι 
μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτοί μόνον από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των κατοίκων και των κοινοτήτων της υπαίθρου, ομάδων 
αγροτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων καταναλωτών καθώς και των 
πολιτών εν γένει. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Τροπολογία 162
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά 
η αίτηση για έγκριση παρουσιάζει ίσως 
περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. 
Συνεπώς, ειδικές διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, τέτοιες ουσίες, εφόσον οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι αποδεκτοί, 
μπορούν να εγκρίνονται και για 

(16) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως 
φυτοπροστατευτικό προϊόν ενδέχεται να 
είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά 
η αίτηση για έγκριση παρουσιάζει ίσως 
περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. 
Συνεπώς, ειδικές διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τέτοιες ουσίες, εφόσον οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζουν θεωρούνται 
αποδεκτοί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
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φυτοπροστατευτική χρήση. μπορούν να εγκρίνονται και για 
φυτοπροστατευτική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποτίθεται ότι η κοινωνία καθορίζει τι είναι "αποδεκτός κίνδυνος" και επομένως εάν η 
κοινωνία νομίζει ότι ο κίνδυνος δεν είναι αποδεκτός, τότε αυτό που θεωρείται αποδεκτό 
προσδιορίζεται εκ νέου και ο κίνδυνος αποτιμάται αναλόγως. Για τον λόγο αυτό οι κίνδυνοι 
μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτοί μόνον από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των κατοίκων και των κοινοτήτων της υπαίθρου, ομάδων 
αγροτών (τόσο των βιολογικών όσο και των συμβατικών) και των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και οργανώσεων καταναλωτών καθώς και των πολιτών εν γένει.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 163
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 
εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου. Οι ουσίες αυτές πρέπει να 
προσδιορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάζουν 
τακτικά αν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 
μπορούν να αντικατασταθούν από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
δραστικές ουσίες οι οποίες απαιτούν 
μικρότερης κλίμακας μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου.

(17) Ορισμένες ιδιαίτερα ανησυχητικές
δραστικές ουσίες που επί του παρόντος 
έχουν εγκριθεί, πρέπει να προσδιορίζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο ως υποψήφιες για 
υποκατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
αυτές τις δραστικές ουσίες μπορούν να 
αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι 
οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου ή κανένα μέτρο ή 
από εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές. 
Μετά από θετικό έλεγχο, η συστατική 
ουσία πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 164
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 
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εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. 
Οι ουσίες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
αυτές τις δραστικές ουσίες μπορούν να 
αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι 
οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου.

εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.
Οι ουσίες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
αυτές τις δραστικές ουσίες μπορούν να 
αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι 
οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου ή από 
εναλλακτικές μη χημικές γεωργικές 
πρακτικές και μεθόδους προστασίας των 
καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιες για υποκατάσταση πρέπει να εξετάζονται άπαξ και να αντικαθίστανται από 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες. Τούτο αποσκοπεί στο να αποφεύγεται το φαινόμενο 
προϊόντα που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες να παραμένουν στην αγορά επ' 
αόριστον. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υποκαθίστανται προϊόντα από μη χημικές 
εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 165
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 
εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. 
Οι ουσίες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
αυτές τις δραστικές ουσίες μπορούν να 
αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι 
οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου.

(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 
εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου. Οι ουσίες αυτές πρέπει να 
προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες με 
σκοπό την αντικατάστασή τους από 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 
δραστικές ουσίες οι οποίες απαιτούν 
σημαντικά μικρότερης κλίμακας μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου ή από 
εναλλακτικές μη χημικές γεωργικές 
πρακτικές και μεθόδους προστασίας των 
καλλιεργειών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιες για υποκατάσταση πρέπει να εξετάζονται άπαξ και να αντικαθίστανται από 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες. Τούτο αποσκοπεί στο να αποφεύγεται το φαινόμενο 
προϊόντα που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες να παραμένουν στην αγορά επ' 
αόριστον. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υποκαθίστανται προϊόντα από μη χημικές 
εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 166
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Η επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ) στη γνωμοδότησή της της 10ης 
Μαρτίου 2006 σχετικά με την ορθότητα 
των υφισταμένων μεθοδολογιών για την 
αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων που 
συνδέονται με προϊόντα νανοτεχνολογιών 
που προκύπτουν με μεθόδους 
μηχανοτεχνίας και συμπτωματικά 
επεσήμανε μείζονα κενά στη γνώμη που 
απαιτείται για την αξιολόγηση κινδύνων, 
περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών 
των νανοσωματιδίων, της ανίχνευσης και 
μέτρησης νανοσωματιδίων, της σχέσης 
δόσης-απόκρισης, της τύχης και της 
εμμονής νανοσωματιδίων στον άνθρωπο 
και στο περιβάλλον και όλων των πτυχών 
τοξικολογίας και περιβαλλοντικής 
τοξικολογίας που έχουν σχέση με τα 
νανοσωματίδια. Κατέληξε ότι οι τρέχουσες 
μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων 
χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις για να 
εξετάζουν τους κινδύνους που συνδέονται 
με νανοτεχνολογίες και ιδιαίτερα ότι οι 
υφιστάμενες τοξικολογικές και 
οικοτοξικολογικές μέθοδοι μπορεί να μην 
αρκούν για να εξετάζουν όλα τα ζητήματα 
που ανακύπτουν με τις νανοτεχνολογίες. Οι 
διατάξεις αυτού του κανονισμού πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δέουσα αποτίμηση 
ασφάλειας των νανοσωματιδίων ως 
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προϋπόθεση για την έγκρισή τους ως 
δραστικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα μείζονα κενά στη γνώση για την αξιολόγηση κινδύνων των 
νανοσωματιδίων όπως διατυπώθηκαν από την ΕΕΑΝΚΥ καθώς και τα συμπεράσματα αυτής 
που δηλώνουν ότι είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι υφιστάμενες μέθοδοι. Τούτο έχει 
συνέπειες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοσωματιδίων και πρέπει να οδηγήσει σε 
ειδικές διατάξεις για τα νανοσωματίδια στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 167
Αιτιολογική σκέψη 17β (νέα)

(17β) Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα 
των μέτρων που επιδιώκονται στην 
αιτιολογική σκέψη 17α (νέα), προκύψουν 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα λόγω 
διακριτικής μεταχείρισης των ημεδαπών, 
το εκάστοτε κράτος πρέπει να μεριμνήσει 
για την διασφάλιση της κατάλληλης 
ισορροπίας.

Or. de

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 168
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τους 
σχετικούς λόγους. Αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό. 
Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα βοηθητικά 
που περιλαμβάνονται σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει 
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επίσης να διατίθενται στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα στοιχεία σχετικά με κινδύνους και πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις των βοηθητικών καθώς ακόμη κι αν αυτά δεν περιλαμβάνονται σε 
φυτοφάρμακα μπορεί να περιέχονται σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά δεν είναι 
φυτοφάρμακα. Συνεπώς οι πληροφορίες σχετικά με το ποια βοηθητικά δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα φυτοφάρμακα και οι προς τούτο λόγοι πρέπει να διατίθενται στο κοινό. 
Όλα τα βοηθητικά που περιλαμβάνονται σε φυτοφάρμακα πρέπει επίσης να διατίθενται στο 
κοινό και να μην υπόκεινται σε εμπορική εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 169
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τους 
σχετικούς λόγους. Αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό. 
Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα βοηθητικά 
που περιλαμβάνονται σε φυτοφάρμακα 
πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα στοιχεία σχετικά με κινδύνους και πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις των βοηθητικών που μπορεί να περιέχονται σε προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά αλλά δεν είναι φυτοφάρμακα. Συνεπώς οι πληροφορίες σχετικά με το 
ποια βοηθητικά δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα φυτοφάρμακα και οι προς τούτο λόγοι 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 170
Αιτιολογική σκέψη 19
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(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου, διαθέσιμου στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, βοηθητικών τα οποία 
δεν πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να 
παρέχονται οι σχετικοί λόγοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει τις πληροφορίες σχετικά με το ποια βοηθητικά δεν πρέπει 
να περιλαμβάνονται στα φυτοφάρμακα και οι προς τούτο λόγοι πρέπει να διατίθενται στο κοινό 
όπως στην περίπτωση των δραστικών ουσιών.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 171
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 
Είναι σκόπιμο να εγκριθεί και να διατίθεται 
στο κοινό θετικός κατάλογος βοηθητικών 
τα οποία μπορούν να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα στοιχεία σχετικά με κινδύνους και πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις των βοηθητικών. Συνεπώς όλα τα βοηθητικά που περιλαμβάνονται σε 
φυτοφάρμακα πρέπει να διατίθενται στο κοινό και να μην υπόκεινται σε εμπορική 
εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 172
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. 

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά.
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Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση 
ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχονται στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τους 
σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους ένα βοηθητικό δεν μπορεί να περιέχεται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως 
συμβαίνει επί τους παρόντος με τις δραστικές ουσίες.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 173
Αιτιολογική σκέψη 20

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να 
παρασκευαστούν με πολλούς τρόπους και να 
χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες καλλιέργειες, 
κάτω από διαφορετικές γεωργικές, 
οικολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. 
Επομένως, οι εγκρίσεις των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να 
παρασκευαστούν με πολλούς τρόπους και να 
χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες καλλιέργειες, 
κάτω από διαφορετικές γεωργικές, 
οικολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. 
Επομένως, οι εγκρίσεις των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη και να 
ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μεσοπρόθεσμος έως μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μιας πραγματικής 
έγκρισης ΕΕ, δηλαδή η έγκριση που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος να ισχύει σε όλα τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια εύρυθμη εσωτερική αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 174
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία (21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
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χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι ωφελούν σαφώς τη φυτική 
παραγωγή και δεν έχουν βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον.

χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και 
των υδάτινων πόρων και όχι στο στόχο της 
βελτίωσης της φυτικής παραγωγής. 
Συνεπώς, πρέπει να αποδεικνύεται, πριν από 
τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά, ότι ωφελούν σαφώς 
τη φυτική παραγωγή και δεν έχουν βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων ή απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον και στους υδάτινους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η προστασία των υδάτινων πόρων.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 175
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι ωφελούν σαφώς τη φυτική 
παραγωγή και δεν έχουν βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων ή απαράδεκτη επίδραση στο 
περιβάλλον.

(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. 
Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των 
εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου 
και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι 
στο στόχο της βελτίωσης της φυτικής 
παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να 
αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες 
στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας όλων των 
ευπαθών ομάδων, ή των ζώων ή 
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα αυτού του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει υψηλά πρότυπα προστασίας της 
υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει επομένως να υπερισχύουν 
απολύτως έναντι οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων παραμέτρων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 176
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος 
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι οικολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. 
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η 
αμοιβαία αναγνώριση.

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι οικολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. 
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες, 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική
αμοιβαία αναγνώριση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η χορήγηση έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης έγκρισης πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πρόσθετοι όροι και περιορισμοί 
εφαρμογής (π.χ. όροι που αφορούν την απόσταση, χρονικές απαγορεύσεις εφαρμογής κλπ.).  

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 177
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί 
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ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος 
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι οικολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. 
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η 
αμοιβαία αναγνώριση.

ο διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και 
για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι 
εγκρίσεις που χορηγούνται από ένα κράτος 
μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα 
κράτη μέλη, όταν οι γεωγραφικές συνθήκες 
είναι συγκρίσιμες. Επομένως, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χωριστεί σε ζώνες 
εγκρίσεων στις οποίες επικρατούν 
συγκρίσιμες συνθήκες, προκειμένου να 
διευκολυνθεί αυτή η αμοιβαία αναγνώριση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Οι κλιματολογικές συνθήκες και οι οικολογικές συνθήκες δεν είναι όμοια μεγέθη, 
δεδομένου ότι οι τελευταίες αποτελούν το μέσο για την δημιουργία των πρώτων. 
Είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται εντός του γεωγραφικού περιβάλλοντος, που 
αντιλαμβανόμαστε ως ένα πλέγμα αλληλένδετων στοιχείων (λιθόσφαιρα, ατμόσφαιρα, 
υδρόσφαιρα, πεδόσφαιρα, ανθρωπόσφαιρα) που δημιουργούν το οικοσύστημα στο οποίο 
διαμορφώνονται οι ειδικές οικολογικές συνθήκες που καθορίζουν την ανάπτυξη ενός οικοτόπου 
με ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 178
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Η διαίρεση των κρατών μελών σε 
ζώνες εγκρίσεων θεωρείται το πρώτο βήμα 
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
ενιαίας εσωτερικής αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην 
οποία θα ισχύει η έγκριση ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος για 
ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή υποβάλλει 
σε τακτική βάση έκθεση σχετικά με το 
στάδιο προόδου της υλοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Υποβάλλει προτάσεις για την 
θέσπιση μέτρων, ώστε να επιτευχθεί το 
συντομότερο δυνατόν η εσωτερική αγορά.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η χορήγηση έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ. Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν 
την κατεύθυνση μπορεί να είναι η έγκριση ανά ζώνες, στο πλαίσιο της οποίας η έγκριση ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε ένα κράτος μέλος μίας ζώνης ισχύει για όλα τα κράτη μέλη 
της ίδιας ζώνης.

Στόχος είναι η εσωτερική αγορά στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τούτο 
σημαίνει ότι η έγκριση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ισχύει 
αυτόματα ως έγκριση για ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 179
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν 
έγκριση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με τους όρους 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, όταν είναι αναγκαία η 
χορήγηση της έγκρισης λόγω κινδύνου ή 
απειλής στην φυτική παραγωγή που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν άλλο 
τρόπο. Οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να 
επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί επειδή είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθεί 
ένας κίνδυνος ή μια απειλή και αυτή η παρέκκλιση θα προκαλέσει κάθε είδους εξαιρέσεις που 
πρέπει να αποφευχθούν.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 180
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να διαγράφεται
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επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν 
έγκριση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με τους όρους 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, όταν είναι αναγκαία η 
χορήγηση της έγκρισης λόγω κινδύνου ή 
απειλής στην φυτική παραγωγή που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν άλλο 
τρόπο. Οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να 
επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα να έχουμε έναν κανονισμό με υψηλά πρότυπα εάν ο ίδιος ο κανονισμός δίνει τη 
δυνατότητα παρέκκλισης από τα πρότυπα αυτά ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για εξαιρετικές 
περιπτώσεις ή όχι. Συνεπώς αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 181
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν 
έγκριση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
όταν είναι αναγκαία η χορήγηση της 
έγκρισης λόγω κινδύνου ή απειλής στην 
φυτική παραγωγή που δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με κανέναν άλλο τρόπο. Οι
εγκρίσεις αυτές πρέπει να επανεξετάζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο.

(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να 
επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν 
συμμορφώνονται με τους όρους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
όταν είναι αναγκαία η χορήγηση της 
έγκρισης λόγω κινδύνου ή απειλής στην 
φυτική παραγωγή και στα οικοσυστήματα 
που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
κανέναν άλλο τρόπο. Αυτές οι 
περιορισμένες χρονικά εγκρίσεις  πρέπει να 
επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 182
Αιτιολογική σκέψη 28

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 
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επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης που 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων υποχρεώσεων όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση απορρίπτεται.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 183
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο 

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
δίνοντας προτεραιότητα σε μη χημικές και 
εναλλακτικές λύσεις όπου αυτό είναι 
δυνατόν. Το Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις 
αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών καθώς και την ορθή 
πρακτική φυτοπροστασίας και τις μη 
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παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Επομένως πρέπει να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις αναγκαίες δομές που θα 
επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών στην κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης που αναφέρεται στο παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και μη 
χημικών εναλλακτικών διεργασιών 
φυτοπροστασίας, διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών εναλλακτικών διεργασιών για τη φυτοπροστασία και 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 184
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο 

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση 
που έχουν λάβει, αφού έχει δοθεί 
προτεραιότητα σε μη χημικές και φυσικές 
εναλλακτικές διεργασίες όπου είναι 
δυνατόν. Το Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις 
αρχές των μη χημικών μεθόδων 
φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών και καλλιεργειών στην 
κανονιστική απαίτηση διαχείρισης που 
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παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Επομένως πρέπει να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις αναγκαίες δομές που θα
επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν σε όσους 
χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα να 
εφαρμόσουν τις αρχές μη χημικών 
εναλλακτικών διεργασιών φυτοπροστασίας 
και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών εναλλακτικών διεργασιών για τη φυτοπροστασία και 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 185
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Επομένως πρέπει να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις αναγκαίες δομές που θα 
επιτρέψουν στους χρήστες

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση 
που έχουν λάβει και μόνον σε έσχατη 
ανάγκη, αφού έχει δοθεί προτεραιότητα σε
μη χημικές και φυσικές εναλλακτικές 
διεργασίες όπου είναι δυνατόν. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές των 
μη χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών στην κανονιστική απαίτηση 
διαχείρισης που αναφέρεται στο παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Επομένως πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
δομές που θα επιτρέψουν σε όσους 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα να εφαρμόσουν τις αρχές μη 
χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών μεθόδων για τη φυτοπροστασία και διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 186
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Επομένως πρέπει να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις αναγκαίες δομές που θα 
επιτρέψουν στους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με την 
έγκριση που έχουν λάβει, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, 
δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε μη 
χημικές και φυσικές εναλλακτικές 
διεργασίες όπου είναι δυνατόν. Το 
Συμβούλιο θα συμπεριλάβει τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών καθώς και την ορθή πρακτική 
φυτοπροστασίας και την ορθή 
περιβαλλοντική πρακτική στην κανονιστική 
απαίτηση διαχείρισης που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003. Επομένως πρέπει να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις αναγκαίες δομές που θα 
επιτρέψουν στους χρήστες 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρμόσουν τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτοφάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη νέα ρητή έγκριση που έχουν 
λάβει. Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 187
Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Οι μελέτες αποτελούν μια μεγάλη 
επένδυση. Η επένδυση αυτή πρέπει να 
προστατεύεται ώστε να τονωθεί η έρευνα. 
Για το λόγο αυτό, οι μελέτες που 
υποβάλλονται από έναν αιτούντα προς ένα 
κράτος μέλος πρέπει να προστατεύονται 
ώστε να μην χρησιμοποιούνται από άλλον 
αιτούντα. Ωστόσο, η προστασία αυτή πρέπει 
να είναι χρονικά περιορισμένη για να 
επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει επίσης 
να περιορίζεται σε μελέτες που είναι 
απολύτως αναγκαίες για ρυθμιστικούς 
σκοπούς, ώστε να αποφεύγονται οι αιτήσεις 
που παρατείνουν τεχνητά την περίοδο 
προστασίας μέσω της υποβολής νέων 
μελετών που δεν είναι αναγκαίες.

(31) Οι μελέτες αποτελούν μια μεγάλη 
επένδυση. Η επένδυση αυτή πρέπει να 
προστατεύεται ώστε να τονωθεί η έρευνα. 
Για το λόγο αυτό οι μελέτες - εκτός από 
εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα και άλλες μελέτες που 
αποτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα - που 
υποβάλλονται από έναν αιτούντα προς ένα 
κράτος μέλος πρέπει να προστατεύονται 
ώστε να μην χρησιμοποιούνται από άλλον 
αιτούντα. Ωστόσο, η προστασία αυτή πρέπει 
να είναι χρονικά περιορισμένη για να 
επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει επίσης 
να περιορίζεται σε μελέτες που είναι 
απολύτως αναγκαίες για ρυθμιστικούς 
σκοπούς, ώστε να αποφεύγονται οι αιτήσεις 
που παρατείνουν τεχνητά την περίοδο 
προστασίας μέσω της υποβολής νέων 
μελετών που δεν είναι αναγκαίες.

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 188
Αιτιολογική σκέψη 32

(32) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης δοκιμών και 

(32) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης δοκιμών και 
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μελετών. Ειδικότερα, πρέπει να 
απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε 
σπονδυλωτά. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
υπάρχει η υποχρέωση παροχής πρόσβασης 
σε μελέτες σε σπονδυλωτά με λογικούς 
όρους. Προκειμένου να μπορούν οι χρήστες 
να γνωρίζουν ποιες μελέτες έχουν διεξαχθεί 
από άλλους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
τηρούν κατάλογο με τέτοιες μελέτες, ακόμα 
και όταν δεν καλύπτονται από το 
προαναφερόμενο σύστημα υποχρεωτικής 
πρόσβασης. 

μελετών. Ειδικότερα, πρέπει να 
απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε 
σπονδυλωτά. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
υπάρχει η υποχρέωση παροχής πρόσβασης 
σε μελέτες σε σπονδυλωτά και άλλες 
μελέτες που  αποτρέπουν τις δοκιμές σε 
ζώα. Προκειμένου να μπορούν οι χρήστες 
να γνωρίζουν ποιες μελέτες έχουν διεξαχθεί 
από άλλους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Αρχή όλες αυτές τις
μελέτες, ακόμα και όταν δεν καλύπτονται 
από το προαναφερόμενο σύστημα 
υποχρεωτικής πρόσβασης. Η Αρχή πρέπει 
να συστήσει μια κεντρική βάση δεδομένων 
για τις μελέτες αυτές.

Or. de

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies + Roberto Musacchio

Τροπολογία 189
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) 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 εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
των καταναλωτών φυτών και φυτικών 
προϊόντων και του περιβάλλοντος, 
χρειάζονται επιπλέον ειδικοί κανόνες οι 
οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς 
όρους χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(34) 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 εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
καθώς και των κατοίκων και των 
παρευρισκομένων που θα μπορούσαν να 
εκτεθούν σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
λόγω ψεκασμών στις καλλιέργειες, των 
καταναλωτών φυτών και φυτικών προϊόντων 
και του περιβάλλοντος, χρειάζονται 
επιπλέον ειδικοί κανόνες οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς όρους 
χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος. Όλοι οι σχετικοί παράγοντες έκθεσης πρέπει να περιλαμβάνονται στους 
υπολογισμούς έκθεσης για κάθε ομάδα όταν επιχειρούνται εκτιμήσεις έκθεσης και κινδύνου. 

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 190
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) 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 εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
των καταναλωτών φυτών και φυτικών 
προϊόντων και του περιβάλλοντος, 
χρειάζονται επιπλέον ειδικοί κανόνες οι 
οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς 
όρους χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

(34) 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 εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την 
περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
των κατοίκων και των παρευρισκομένων 
που θα μπορούσαν να εκτεθούν σε 
φυτοφάρμακα λόγω ψεκασμών στις 
καλλιέργειες, των καταναλωτών φυτών και 
φυτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος, 
χρειάζεται να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία 
βάσει νομοθετικής πρότασης της 
Επιτροπής η οποία να λαμβάνει υπόψη της 
τους ειδικούς όρους χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος. Όλοι οι σχετικοί παράγοντες έκθεσης πρέπει να περιλαμβάνονται στους 
υπολογισμούς έκθεσης για κάθε ομάδα όταν επιχειρούνται εκτιμήσεις έκθεσης και κινδύνου.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Gyula Hegyi και Christa Klaß

Τροπολογία 191
Αιτιολογική σκέψη 35

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαφημίσεις δεν παραπλανούν τους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι 
σκόπιμο να προβλέπονται κανόνες για τη 
διαφήμιση των προϊόντων αυτών.

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαφημίσεις δεν παραπλανούν τους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή το κοινό, 
είναι σκόπιμο να προβλέπονται κανόνες για 
τη διαφήμιση των προϊόντων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικινδυνότητα των φυτοφαρμάκων συνεπάγεται κίνδυνο όχι μόνον για τους χρήστες αλλά 
και για το κοινό, συνεπώς οι διαφημίσεις δεν πρέπει να παραπλανούν το κοινό όσον αφορά τα 
φυτοφάρμακα και τα φυτοφάρμακα δεν πρέπει να παραπλανούν τους χρήστες ή το κοινό.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 192
Αιτιολογική σκέψη 35

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαφημίσεις δεν παραπλανούν τους χρήστες
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι 
σκόπιμο να προβλέπονται κανόνες για τη 
διαφήμιση των προϊόντων αυτών.

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαφημίσεις δεν παραπλανούν το κοινό ως 
χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
είναι σκόπιμο να προβλέπονται κανόνες για 
τη διαφήμιση των προϊόντων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφημίσεις που αφορούν φυτοφάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν πρέπει να 
παραπλανούν τους χρήστες ή το κοινό. 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt 

Τροπολογία 193
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
την τήρηση αρχείων και για την 
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των 

διαγράφεται
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και 
του περιβάλλοντος μέσω της 
ιχνηλασιμότητας τυχόν έκθεσης, να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης 
της ποιότητας των υδάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τούτο δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι έλεγχοι και η κατάρτιση 
αρχείων εξακολουθούν να εμπίπτουν στην θεματική στρατηγική της βιώσιμης χρήσης των 
φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 194
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων.

(36) Πρέπει να θεσπιστούν και να 
διατίθενται στο κοινό διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων ανά επιφάνεια αγροτικής 
γης και ανά καλλιέργεια και για την  
ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων. Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για "διαβατήριο 
φυτοφαρμάκων" ώστε να εξασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα των εφαρμογών 
φυτοφαρμάκων στην τροφική αλυσίδα και 
στους υδάτινους πόρους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Tούτο θα αυξήσει τη διαφάνεια. Το να διατίθενται τα δεδομένα υπό μορφή διαβατηρίου 
φυτοφαρμάκων το οποίο περιέχει πρωτοβουλίες για όλα τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιήθηκαν σε δεδομένο προϊόν, θα δημιουργήσει επιπρόσθετο κίνητρο για τη μείωση 
της χρήσης φυτοφαρμάκων. Αυτό το διαβατήριο ζητείται από αρκετούς μεγάλους λιανοπώλες 
για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των καταναλωτών. Αυτή η τροπολογία απλώς 
προσθέτει τους "υδάτινους πόρους" στην προταθείσα τροπολογία από τον εισηγητή.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 195
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων.

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να 
διατίθενται απ' ευθείας κατόπιν αιτήσεως 
στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κάτοικοι 
και παρευρισκόμενοι, με σκοπό να αυξηθεί 
το επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων. Για την περίπτωση 
χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση 
επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία χρειάζεται να 
τηρούνται τουλάχιστον επί 30ετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάθεση αυτής της πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους έχει ζωτική σημασία για την ορθή 
εκτίμηση και την αντιμετώπιση οιουδήποτε υποφέρει από δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του, 
επομένως οι πολίτες πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις 
χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθενται καθώς και οι γιατροί τους ή άλλοι ιατρικοί σύμβουλοι.  
Για την περίπτωση οιωνδήποτε χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία 
χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 30ετία.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 196
Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων.

(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την 
τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό 
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του 
περιβάλλοντος μέσω της ιχνηλασιμότητας 
τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
της παρακολούθησης και του ελέγχου και να 
μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων. Για την περίπτωση 
χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση 
επιπτώσεων, αυτά τα αρχεία χρειάζεται να 
τηρούνται τουλάχιστον επί 20ετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την περίπτωση οιωνδήποτε χρονίων σε μακροπρόθεσμη βάση επιπτώσεων, αυτές οι 
πληροφορίες χρειάζεται να τηρούνται τουλάχιστον επί 20ετία.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 197
Αιτιολογική σκέψη 37

(37) Οι διατάξεις για τις ρυθμίσεις ελέγχου 
και επιθεώρησης όσον αφορά την εμπορία 
και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων αναμένεται να εξασφαλίσουν την 
ορθή, ασφαλή και εναρμονισμένη 
εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, με 
σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων καθώς και του 
περιβάλλοντος.

(37) Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν 
ελέγχους και επιθεωρήσεις όσον αφορά την 
εμπορία και τη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για να 
εξασφαλίσουν συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, με σκοπό την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 
υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των 
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Or. en
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 198
Αιτιολογική σκέψη 38

(38) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων προβλέπει μέτρα 
ελέγχου για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων καθώς και την τήρηση αρχείων 
για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Παρόμοιοι κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται για την αποθήκευση και τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(38) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων προβλέπει μέτρα 
ελέγχου για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων, εφόσον τα φυτοπροστατευτικά  
προϊόντα χρησιμοποιούνται απευθείας στο 
στάδιο της παραγωγής τροφίμων καθώς 
και την τήρηση αρχείων για τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 δεν έχει καμία σχέση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 199
Αιτιολογική σκέψη 39

(39) Πρέπει να εξασφαλιστεί στενός 
συντονισμός με τη λοιπή κοινοτική 
νομοθεσία, ειδικότερα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, 
και με την κοινοτική νομοθεσία για την 

(39) Τα μέτρα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
υφισταμένης κοινοτικής νομοθεσίας, 
ειδικότερα με την οδηγία […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίoυ για τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων1, την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
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προστασία των εργαζομένων και των 
ατόμων που σχετίζονται με τη 
συγκρατημένη χρήση και τη σκόπιμη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον των 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων2, τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, 
και με την κοινοτική νομοθεσία για την 
προστασία των εργαζομένων και των 
ατόμων που σχετίζονται με τη 
συγκρατημένη χρήση και τη σκόπιμη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον των 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.
1 ΕΕ L ...
2 ΕΕ L 327, της 30.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 
αριθ. 2455/2001/EΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 
1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 200
Αιτιολογική σκέψη 44

(44) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις 
αναγκαίες εθνικές αρχές.

(44) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις 
αναγκαίες εθνικές αρχές. για τον σκοπό της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην αρχική διατύπωση δεν διευκρινίζεται για ποιο λόγο οι αρχές αυτές πρέπει να ορίζονται 
από τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 72 της οδηγίας περιγράφονται τα καθήκοντα αυτών των αρχών, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται η συλλογή πληροφοριών, η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
οδηγίας, η υποβολή εκθέσεων και ο νομοθετικός συντονισμός.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 201
Άρθρο 1

Αντικείμενο Αντικείμενο και σκοπός
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

2. Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

3. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας τόσο των 
ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και 
του περιβάλλοντος.
4.  Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης , προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα 
που διατίθενται στη αγορά δεν έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή στο περιβάλλον.
5. Πέραν τούτων σκοπός του παρόντος 
κανονισμού είναι η εναρμόνιση των 
κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
να εναρμονισθεί η διαθεσιμότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεταξύ 
αγροτών στα διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός, οι στόχοι και οι βασικές αρχές του κανονισμού πρέπει να διατυπώνονται στο άρθρο 
1, όχι μόνον στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού.
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde και Johannes Blokland

Τροπολογία 202
Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για τη χορήγηση εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή 
τους στην αγορά, τη χρήση τους και τον 
έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

2. Ο παρών κανονισμός ορίζει τόσο τους 
κανόνες για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών, των προστατευτικών και των 
συνεργιστικών που περιέχονται σε ή από τα 
οποία συνίστανται τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όσο και τους κανόνες για τα 
επικουρικά και τα βοηθητικά.

3. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η 
εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών 
της αρχής της πρόληψης κατά τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση των 
φυτοφαρμάκων. 
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν 
όσες ζώνες χωρίς φυτοφάρμακα κρίνουν 
αναγκαίες, προκειμένου να προστατεύονται 
οι πηγές πόσιμου νερού. Αυτές οι ζώνες 
χωρίς φυτοφάρμακα είναι δυνατόν να 
καλύπτουν ολόκληρο το κράτος μέλος.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
απαγόρευση της χρήσης και της διάθεσης 
στο εμπόριο φυτοφαρμάκων στα οποία έχει 
χορηγηθεί έγκριση ΕΕ όταν εντοπίζονται 
σε μετρήσιμες ποσότητες εκτός του 
ριζοστρώματος. 

Or. da

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται να αναχθούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε 
ελάχιστους κανόνες, ώστε να δοθεί με αυτόν τον τρόπο στα επιμέρους κράτη μέλη η δυνατότητα 
να επιτύχουν περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη φυτοφαρμάκων. 

Οι παράγραφοι 4 και 5 είναι σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όσα επιτεύχθηκαν 
στην οδηγία για τα υπόγεια ύδατα θα μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό με στόχο την 
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προστασία του πόσιμου νερού.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 203
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, που έχουν 
γενική ή ειδική δράση προστασίας από 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε φυτά, μέρη 
φυτών ή φυτικά προϊόντα, καλούμενες στο 
εξής «δραστικές ουσίες».

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, που έχουν 
γενική ή ειδική δράση προστασίας από 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε φυτά, μέρη 
φυτών ή φυτικά προϊόντα, καλούμενες στο 
εξής «δραστικές ουσίες». Παύει να 
εφαρμόζεται στους μικροοργανισμούς, 
τους ιούς, τις φερομόνες και τα βιολογικά 
προϊόντα μόλις εγκριθεί ειδικός 
κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα 
ελέγχου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται 
να μειώσουν τα επιβλαβή αποτελέσματα των συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
δεν προσφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις για αξιολόγηση κινδύνων και του δυνητικού
αντικτύπου των βιολογικών ουσιών ελέγχου. Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ιδιότητες αυτών 
των προϊόντων πρέπει να προβλεφθεί κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα ελέγχου.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 204
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, που έχουν 
γενική ή ειδική δράση προστασίας από 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε φυτά, μέρη 
φυτών ή φυτικά προϊόντα, καλούμενες στο 
εξής «δραστικές ουσίες».

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροοργανισμών και των ιών, καθώς και 
των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
(ΓΤΟ) που έχουν γενική ή ειδική δράση 
προστασίας από επιβλαβείς οργανισμούς ή 
σε φυτά, μέρη φυτών ή φυτικά προϊόντα, 
καλούμενες στο εξής «δραστικές ουσίες».

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα που περιλαμβάνει ΓΤΟ ρυθμίζεται στο άρθρο 51, παράγραφος 
(3), τούτο δε σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί. 
Η Επιτροπή μπορεί στο μέλλον να αποφασίσει υπέρ της έγκρισης της έρευνας σε γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς με βάση την οδηγία 2001/18/ΕΚ.
Το άρθρο 47 της οδηγίας αφορά την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν έναν γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 205
Άρθρο 3, σημείο 2

«Ουσίες» «Ουσίες»

Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, 
όπως απαντώνται στη φύση ή 
παρασκευάζονται από τη βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης τυχόν πρόσμειξης που 
προκύπτει αναπόφευκτα κατά τη διαδικασία 
παρασκευής.

Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, 
όπως απαντώνται στη φύση ή 
παρασκευάζονται από τη βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης τυχόν πρόσμειξης που 
προκύπτει αναπόφευκτα κατά την 
εφαρμοζόμενη διαδικασία παρασκευής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 206
Άρθρο 3, σημείο 2 α (νέο)

(2α) "δραστικές ουσίες"
Ουσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
γνωστών μεταβολιτών που είναι παρόντες 
στο στάδιο της χρήσης, των 
μικροοργανισμών και των ιών που έχουν 
γενική ή ειδική δράση κατά οργανισμών-
στόχων ή σε φυτά, μέρη φυτών ή φυτικά 
προϊόντα·

Or. de
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 207
Άρθρο 3, σημείο 3

«Σκευάσματα» «Σκευάσματα»

Μείγματα που αποτελούνται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν ή επικουρικό.

Μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται 
από δύο ή περισσότερες ουσίες, εκ των 
οποίων τουλάχιστον η μία είναι δραστική,
και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας "σκευάσματα" δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο μείγματα (σύνθετες 
ουσίες που μπορούν να διασπαστούν εύκολα στα συστατικά στοιχεία τους με απλά φυσικά μέσα 
(μέσω της χρήσης διηθητικού χαρτιού, μηχανικής διάσπασης, φυγοκέντρησης)), αλλά και 
διαλύματα (ομοιογενείς ουσίες), που έχουν διαφορετικές ιδιότητες.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 208
Άρθρο 3, σημείο 4

4) «Ανησυχητική ουσία» 4) «Ανησυχητική ουσία»

Κάθε ουσία που έχει την εγγενή ικανότητα 
να προκαλεί δυσμενή επίδραση στους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον και 
είναι παρούσα ή παράγεται σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε επαρκή 
συγκέντρωση ώστε να παρουσιάζει 
κινδύνους δυσμενούς επίδρασης.

Κάθε ουσία που έχει την εγγενή ικανότητα 
να προκαλεί δυσμενή επίδραση στους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον.

Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ουσίες που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ και είναι παρούσες σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε 
συγκέντρωση που δικαιολογεί το 
χαρακτηρισμό «επικίνδυνο» κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ.

Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ουσίες που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ και χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνες κατά την έννοια του άρθρου 3 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

Οιαδήποτε ουσία έχει ή εν δυνάμει έχει 
ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες, 
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ενδοκρινικής διαταραχής, νευροτοξικές, 
ανοσοτοξικές, τοξικές για την 
αναπαραγωγή, γονιδιοτοξικές ή  
ευαισθητοποίησης του δέρματος πρέπει να 
θεωρείται ανησυχητική ουσία· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανησυχητικές ουσίες πρέπει να περιλαμβάνουν οιαδήποτε ουσία έχει το δυναμικό να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων ή ζώων ή στο περιβάλλον. Στις ουσίες 
αυτές περιλαμβάνονται οιεσδήποτε ουσίες με ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες, 
ενδοκρινικής διαταραχής, νευροτοξικές, ανοσοτοξικές, τοξικές για την αναπαραγωγή, 
γονιδιοτοξικές ή  ευαισθητοποίησης του δέρματος.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 209
Άρθρο 3, σημείο 4 α (νέο)

(4α) "Προϊόν"
Ένα αντικείμενο το οποίο, κατά τη 
διαδικασία παρασκευής, αποκτά ειδικό 
σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 
σύνθεση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εξετάζει μόνον δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα αλλά να περιλαμβάνει και διατάξεις για "προϊόντα" που ενδέχεται να περιέχουν 
τέτοιες ουσίες (π.χ. υφαντουργικά προϊόντα). Ο ορισμός που προτείνεται εν προκειμένω είναι 
ταυτόσημος με τον ορισμό που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του REACH.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 210
Άρθρο 3, σημείο 4 α (νέο)

(4α) "Διαφήμιση"
Μέσο προώθησης της πώλησης ή χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
οιονδήποτε άλλον εκτός από τον κάτοχο 
της έγκρισης, το άτομο που θέτει το 
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φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κυκλοφορία 
στην αγορά και τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους τους με έντυπο ή 
ηλεκτρονικό υλικό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για λόγους επιβολής του νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 211
Άρθρο 3, σημείο 5

(5) «Φυτά» (5) «Φυτά»
Τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη 
φυτών, περιλαμβανομένων των νωπών 
οπωροκηπευτικών και των σπόρων προς 
σπορά.

Τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη 
φυτών, μαζί με τους σπόρους προς σπορά 
και συγκεκριμένα: τα νωπά 
οπωροκηπευτικά, τα άνθη, τα φύλλα, οι 
βλαστοί, η ζωντανή γύρη, τα μοσχεύματα 
φυτών, οι βολβοί και οι ρίζες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 212
Άρθρο 3, σημείο 5

(5) «Φυτά» (5) «Φυτά»

Τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη 
φυτών, περιλαμβανομένων των νωπών 
οπωροκηπευτικών και των σπόρων προς 
σπορά.

Τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη 
φυτών, περιλαμβανομένων των νωπών 
οπωροκηπευτικών, των ριζών και των 
σπόρων προς σπορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να καθιστά σαφές ότι η ρίζα αποτελεί μέρος του φυτού.

Τροπολογία: Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio

Τροπολογία 213
Άρθρο 3, σημείο 7 α (νέο)

(7α) "Χαμηλός κίνδυνος"
Κίνδυνος που δεν ενέχει πιθανότητα 
πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στους 
ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός για λόγους διευκρίνισης των διατάξεων που έχουν σχέση με δραστικές 
ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 214
Άρθρο 3, σημείο 9

(9) «Διάθεση στην αγορά» (9) «Διάθεση στην αγορά»

Η κατοχή φυτοπροστατευτικού προϊόντος με 
σκοπό την πώληση εντός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για 
πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
μεταβίβασης, είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε 
όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή και οι 
άλλες μορφές μεταβίβασης. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος 
της Κοινότητας θεωρείται ως διάθεση στην 
αγορά.

Η κατοχή φυτοπροστατευτικού προϊόντος με 
σκοπό την πώληση εντός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για 
πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
μεταβίβασης, είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε 
όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή και οι 
άλλες μορφές μεταβίβασης. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού η 
εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
στο έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ως 
διάθεση στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση: Το δεύτερο μέρος αυτής της διάταξης αφορά ειδικά τις εισαγωγές, όχι την θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία εν γένει.
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 215
Άρθρο 3, σημείο 9α (νέο)

(9α) "Παράλληλο εμπόριο"
Εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
από κράτος μέλος όπου το εν λόγω προϊόν 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τους όρους της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή του παρόντος 
κανονισμού με σκοπό τη διάθεσή του στην 
αγορά στο κράτος μέλος εισαγωγής όπου 
το εν λόγω φυτοπροστατευτικό προϊόν ή 
ένα ίδιο προϊόν έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
τους όρους της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός και να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο 
εναρμονισμένων κανόνων που θα διέπουν τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων μέσω του παράλληλου εμπορίου.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 216
Άρθρο 3, σημείο 9α (νέο)

(9α) "Διαφήμιση"
Μέσο προώθησης της πώλησης ή χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σε 
οιονδήποτε άλλον εκτός από τον κάτοχο 
της έγκρισης, το άτομο που θέτει το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν σε κυκλοφορία 
στην αγορά και τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους τους) με έντυπο ή 
ηλεκτρονικό υλικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός για λόγους επιβολής του νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 217
Άρθρο 3, σημείο 9 β (νέο)

(9β) "Πανομοιότυπο"
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
θεωρούνται πανομοιότυπα όταν:
• έχουν κοινή προέλευση,
• έχουν παραχθεί από την ίδια εταιρία ή 
από συνδεόμενη ή λειτουργούσα κατόπιν 
σχετικής αδείας επιχείρηση 
("παραγωγός"), και
• έχουν τουλάχιστον παρασκευασθεί 
σύμφωνα με τον ίδιο τύπο και με τη 
χρησιμοποίηση της ίδιας δραστικής ουσίας 
και έχουν τα ίδια αποτελέσματα, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη ιδίως των 
διαφορών που είναι δυνατόν να υφίστανται 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις που 
σχετίζονται με τη γεωργία, την υγεία του 
ανθρώπου, την υγειονομική κατάσταση 
των φυτών και το περιβάλλον, σε ειδικές 
κλιματικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με κανόνες παράλληλου εμπορίου: η απλουστευμένη διαδικασία διάθεσης στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω του παράλληλου εμπορίου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που το εισαγόμενο προϊόν είναι ίδιο με το εγκεκριμένο εξού 
και ο προτεινόμενος ορισμός.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 218
Άρθρο 3, σημείο 10

(10) Έγκριση φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος"

(10) Έγκριση φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος"
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Διοικητική πράξη με την οποία η αρμόδια 
αρχή ενός κράτους μέλους επιτρέπει τη 
διάθεση στην αγορά ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην 
επικράτειά του.

Διοικητική πράξη με την οποία η αρμόδια 
αρχή ενός κράτους μέλους επιτρέπει τη 
διάθεση στην αγορά ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην ζώνη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί οριστικά εύρυθμη εσωτερική αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναγκαία η χορήγηση έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 219
Άρθρο 3, σημείο 11α (νέο)

(11α) Εισαγωγείς
Οι εισαγωγείς φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι πρόσωπα που εισάγουν 
αυτά τα προϊόντα για επαγγελματικούς 
σκοπούς.

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 220
Άρθρο 3, σημείο 13

«Περιβάλλον» «Περιβάλλον»
Τα ύδατα (συμπεριλαμβανομένων των 
υπόγειων, επιφανειακών, μεταβατικών και 
παράκτιων υδάτων), το έδαφος, ο αέρας, η 
γη, η άγρια πανίδα και χλωρίδα, καθώς και 
κάθε αλληλεπίδρασή τους και σχέση τους με 
άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Τα γεωγραφικά και τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά, τα ύδατα 
(συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων, 
επιφανειακών, μεταβατικών και παράκτιων 
υδάτων), το έδαφος, ο αέρας, η γη, η άγρια 
πανίδα και χλωρίδα, καθώς και κάθε 
αλληλεπίδρασή τους και σχέση τους με 
άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εννοιολογική τροπολογία. Το περιβάλλον δεν περιλαμβάνει μόνο τα ύδατα, τον αέρα και το 
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έδαφος, αλλά και τα πετρώματα (γεωλογία) και την μορφολογία των καλλιεργήσιμων εδαφών 
(τοπογραφία). Το βάθος στο οποίο οι ουσίες που καλύπτει η παρούσα οδηγία διεισδύουν στην 
γη εξαρτάται από το είδος του υπεδάφους και τις ιδιότητές του (π.χ. διαπερατότητα). Τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα διεισδύσουν πιο βαθιά και πιο γρήγορα στην άμμο και στα 
πετρώματα υψηλής διαπερατότητας και λιγότερο στα αδιαπέρατα πετρώματα (γρανίτης, 
βασάλτης κλπ.) Η τοπογραφία έχει επίσης επιρροή στην μετατόπιση διαλυμάτων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σε επίπεδες πεδινές 
περιοχές (π.χ. στις εκβολές των ποταμών) και σε περιοχές με απότομη κλίση, όπου η απορροή 
είναι σημαντική. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 221
Άρθρο 3, σημείο 13 α (νέο)

Η κατάσταση πλήρους σωματικής και 
διανοητικής ευεξίας και όχι μόνον η 
έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 222
Άρθρο 3, σημείο 14

(14) «Ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών»

διαγράφεται

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα οικονομικά επίπεδα και 
μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για την υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει 
έμφαση στην ανάπτυξη υγιών καλλιεργειών 
με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη των 
γεωργικών οικοσυστημάτων και 
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ενθαρρύνει τους φυσικούς μηχανισμούς 
καταπολέμησης των παρασίτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών εφαρμόζεται με τον προαναφερόμενο 
τρόπο στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχει τυποποιηθεί και να είναι υποχρεωτική σε οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του κόσμου.

Ο ορισμός της "ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών" βασίζεται στα πρότυπα 
ποιότητας της σειράς ISO 9000 και στα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000. 
Ωστόσο, ο προαναφερόμενος ορισμός δεν περιέχει ουσιαστικές λεπτομέρειες της τυποποίησης, 
όπως ο σκοπός, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες, που καλύπτονται λεπτομερώς από τα πρότυπα 
ISO. Έως ότου εκδοθεί σχετικό κανονιστικό έγγραφο που θα περιέχει όλες αυτές τις 
πληροφορίες, είναι ανώφελο να ενσωματωθεί ανάλογος ορισμός.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 223
Άρθρο 3, σημείο 14

(14) «Ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών»

(14) «Ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών» 

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα οικονομικά επίπεδα και 
μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για την υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη υγιών καλλιεργειών με την 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη των γεωργικών 
οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τους 
φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης 
των παρασίτων.

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα από οικονομική και 
οικολογική άποψη επίπεδα και μειώνουν ή 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων και για το περιβάλλον. 
Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση των 
παρασίτων δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 
υγιών καλλιεργειών με την ελάχιστη δυνατή 
διατάραξη των γεωργικών οικοσυστημάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
προληπτικά μέτρα καλλιέργειας, την χρήση 
προσαρμοσμένων ποικιλιών και την 
εφαρμογή μη χημικών μεθόδων 
φυτοπροστασίας και καλλιέργειας.
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Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 224
Άρθρο 3, σημείο 14

(14) «Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών»

(14) «Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών»

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα οικονομικά επίπεδα και 
μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για την υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη υγιών καλλιεργειών με την 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη των γεωργικών 
οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τους 
φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης των 
παρασίτων.

Προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων 
τεχνικών καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών και στη συνέχεια ολοκλήρωση 
των κατάλληλων μέτρων που αποτρέπουν 
την ανάπτυξη τέτοιων πληθυσμών και 
διατηρούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
και άλλες μορφές παρέμβασης σε 
δικαιολογημένα οικονομικά επίπεδα και 
μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για την υγεία των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη 
καταπολέμηση των παρασίτων δίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη υγιών καλλιεργειών με την 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη των γεωργικών 
οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τους 
φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης των 
παρασίτων δίνοντας προτεραιότητα σε μη 
χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης παρασίτων και καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση των παρασίτων πρέπει να αποτελεί σύστημα που δίνει 
προτεραιότητα σε μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης παρασίτων και 
καλλιεργειών.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos + Dan Jørgensen και Chris Davies, 
Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 225
Άρθρο 3, σημείο 14α (νέο)

(14α) "Μη χημικές μέθοδοι 
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φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών"
Η χρήση τεχνικών ελέγχου και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών οι οποίες δεν έχουν 
χημικά χαρακτηριστικά. Οι μη χημικές 
μέθοδοι φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών 
περιλαμβάνουν την αμειψισπορά, τον 
έλεγχο με φυσικά και μηχανικά μέσα και τη 
διαχείριση φυσικών εχθρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει περισσότερο 
με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες χημικές ουσίες 
που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν 
την σε ευρεία κλίμακα έγκριση μη χημικών εναλλακτικών διεργασιών για τη φυτοπροστασία και 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Esther De Lange

Τροπολογία 226
Άρθρο 3, σημείο 17

(17) "Ζώνη" (17) "Ζώνη"
Ομάδα κρατών μελών, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, για την οποία εικάζεται ότι οι 
γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κλιματολογικών) είναι σχετικά παρόμοιες.

Ομάδα κρατών μελών, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, για την οποία εικάζεται ότι οι 
γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κλιματολογικών) είναι σχετικά παρόμοιες.
Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι 
επαρκώς εναρμονισμένες και πρέπει να 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ειδικές 
εθνικές συνθήκες· 

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός των ζωνών είναι υπερβολικά ευρύς και δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί 
επαρκώς. Επιπλέον, λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη οι ειδικές εθνικές συνθήκες. Πρέπει να 
αναγνωρίζονται εντός των ζωνών οι ειδικές εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 227
Άρθρο 3, σημείο 17

(17) "Ζώνη" (17) "Ζώνη"
Ομάδα κρατών μελών, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, για την οποία εικάζεται ότι οι 
γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κλιματολογικών) είναι σχετικά παρόμοιες.

Ομάδα κρατών μελών που βρίσκονται στην 
ίδια κλιματολογική ζώνη, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα Ι, για την οποία εικάζεται 
ότι οι γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και 
γεωργικές συνθήκες είναι σχετικά 
παρόμοιες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά την οριοθέτηση των ζωνών 
που ορίζονται στην οδηγία. Άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (γεωλογία, έδαφος, ύδατα) έχουν 
δευτερεύουσα σημασία για την θέσπιση των φυσικών συνθηκών που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη της γεωργίας και την υγεία των φυτών. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 228
Άρθρο 3, σημείο 18

(18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας» (18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας»
Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
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με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο·

με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο και όπου αυτό είναι 
δυνατόν δίνοντας προτεραιότητα σε μη 
χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν είναι δυνατόν πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε μη χημικές μεθόδους διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών ως τη μόνη πραγματικά προληπτική και αειφόρο λύση που συμβαδίζει 
περισσότερο με τους στόχους για αειφόρο προστασία των καλλιεργειών παρά σε περίπλοκες 
χημικές ουσίες που προορίζονται να σκοτώνουν φυτά, έντομα ή άλλες μορφές ζωής, οι οποίες 
δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως αειφόρες μέθοδοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν και 
να ενθαρρύνουν την έγκριση μη χημικών εναλλακτικών διεργασιών για τη φυτοπροστασία και 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Chris Davies και Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Τροπολογία 229
Άρθρο 3, σημείο 18

(18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας» (18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας»

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο·

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο και δίνοντας 
προτεραιότητα σε μη χημικές μεθόδους 
φυτοπροστασίας και διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μόνη ρεαλιστική λύση για την εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη 
δημόσια υγεία, στα ζώα, στην άγρια πανίδα και χλωρίδα και στο ευρύτερο περιβάλλον είναι να 
εφαρμοσθεί μια προληπτική και πραγματικά αειφόρος προσέγγιση δίνοντας προτεραιότητα σε 
μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 230
Άρθρο 3, σημείο 18

(18) «Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας» (18) " Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας για 
τη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων"

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και 
βιολογικό έλεγχο·

Πρακτική κατά την οποία η αγωγή με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με 
τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, 
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 
ορίζεται η διάρκεια και η συχνότητα της 
αγωγής, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
εξασφαλίζεται άριστη αποτελεσματικότητα 
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη την καταπολέμηση 
μέσω κατάλληλων μεθόδων καλλιέργειας 
και βιολογικού ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία: Christa Klaß και Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και 
Christa Klaß

Τροπολογία 231
Άρθρο 3, σημείο 19

(19) «Ορθή περιβαλλοντική πρακτική» διαγράφεται

Πρακτική στη φυτοπροστασία που 
περιλαμβάνει τη μεταχείριση και την 
εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων με τρόπο που να μην μολύνουν 
το περιβάλλον παρά μόνο με τη μικρότερη 
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δυνατή ποσότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ορθή περιβαλλοντική πρακτική είναι τμήμα της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας. (Christa 
Klaß και Anja Weisgerber)

Ο ορισμός της έννοιας της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας περιλαμβάνει ήδη την προϋπόθεση 
ότι το ιδανικό αποτέλεσμα πρέπει να επιτυγχάνεται με την μικρότερη αναγκαία ποσότητα. Η 
εισαγωγή νέας έννοιας επιφέρει απλώς αλληλεπικάλυψη των προαναφερόμενων πτυχών και 
μεγαλύτερη νομική αβεβαιότητα, χωρίς όμως να προσθέτει αξία από άποψη περιεχομένου ή 
επιστημονικής ειδίκευσης. Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz και Christa Klaß

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 232
Άρθρο 3, σημείο 21

(21) Προστασία δεδομένων (21) Προστασία δεδομένων
Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης καλύπτεται 
από την προστασία των δεδομένων 
σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της 
έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει τη χρήση 
της προς όφελος άλλου προσώπου.

Οι εκθέσεις δοκιμής ή μελέτης - εκτός από 
εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα και άλλες δοκιμές ή 
μελέτες που αποτρέπουν τις δοκιμές σε 
ζώα - καλύπτονται από την προστασία των 
δεδομένων σύμφωνα με την οποία οι 
ιδιοκτήτες τους έχουν το δικαίωμα να 
παρεμποδίσουν τη χρήση της προς όφελος 
άλλου προσώπου.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Τροπολογία 233
Άρθρο 3, σημείο 21α (νέο)

(21α) "Δοκιμές και μελέτες" 
Έρευνα ή πείραμα σκοπός του οποίου είναι 
να καθορισθούν οι ιδιότητες και η 
συμπεριφορά μιας δραστικής ουσίας ή 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να 
προβλεφθεί η έκθεση σε δραστικές ουσίες 
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και/ή στους σχετικούς μεταβολίτες τους, 
να καθορισθούν ασφαλή επίπεδα έκθεσης 
και να θεσπισθούν όροι ασφαλούς χρήσης 
για προϊόντα φυτοπροστασίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "εκθέσεις δοκιμών και μελετών" χρησιμοποιείται επανειλημμένως σε ολόκληρο τον 
παρόντα κανονισμό. Χρειάζεται να προστεθεί ένας ορισμός που θα καλύπτει όχι μόνο τις 
εκθέσεις μελέτης αλλά και άλλες πληροφορίες που συνδέονται με την εκτίμηση κινδύνου.

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 234
Άρθρο 3, σημείο 21α (νέο)

(21a) «Κράτος μέλος Εισηγητής»
Tο κράτος μέλος που συμφωνεί να 
επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα της 
αξιολόγησης των δραστικών ουσιών, ή των 
προστατευτικών, ή των συνεργιστικών. 
Έχει την υποχρέωση να διεξάγει την 
εργασία αυτή με τρόπο επαγγελματικό και 
δημοσιοποιεί έκθεση μελέτης επιπτώσεων, 
εντός ορισμένης προθεσμίας.  

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένας ορισμός για το κράτος μέλος εισηγητή.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 235
Άρθρο 4, σημείο 1

1. Μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να 
αναμένεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 
ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 

1. Μια δραστική ουσία ή ένας μεταβολίτης 
στο στάδιο της χρήσης εγκρίνεται σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, με 
βάση τα κριτήρια για την έγκριση που 



PE 390.401v02-00 54/67 AM\672325EL.doc

EL

παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του ίδιου 
παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Αυτοί 
οι όροι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
κριτήρια απόρριψης και δεν είναι δυνατόν 
να υπερκεράζονται από οιουσδήποτε 
υπολογισμούς ή μέτρα άμβλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα χρησιμοποιούνται κριτήρια απόρριψης για τον αποκλεισμό δραστικών ουσιών και τα μέτρα 
άμβλυνσης ενδέχεται να είναι ανεπαρκή για να προστατεύσουν την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον από τους εγγενείς κινδύνους ορισμένων ουσιών. Τούτο θα ευθυγραμμίσει τον 
κανονισμό με τα προηγμένα μέσα αξιολόγησης πολιτικής για χημικές ουσίες όπως η σύμβαση 
σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΟΡ). Πέραν τούτου, οι μεταβολίτες πρέπει να 
εξετάζονται στην ίδια βάση με την δραστική ουσία δεδομένου ότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε 
αυτούς τους πιθανώς πολύ τοξικούς μεταβολίτες. 

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 236
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των 
παρευρισκομένων και των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες ή στα υπόγεια 
ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα.
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Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 237
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και 
παρευρισκομένων και των ευπαθών 
ομάδων, όπως τα βρέφη, τα παιδιά, οι 
έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι 
ασθενείς και εκείνοι που παίρνουν 
φάρμακα, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες, ή στα υπόγεια 
ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα, στις οποίες περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος. Επειδή τα φυτοφάρμακα συχνά χρησιμοποιούνται σε μίγματα οι δυνητικές 
δυσμενείς επιπτώσεις των μιγμάτων στην υγεία, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε συνεργιστικών 
επιπτώσεων, πρέπει να αποτιμώνται πριν από την έγκρισή τους.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 238
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες. Όταν δεν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών ή όταν υπάρχει 
αβεβαιότητα όσον αφορά αυτές τις 
συνέπειες, πρέπει να χρησιμοποιείται 
επιπρόσθετος εξ ορισμού συντελεστής 
τουλάχιστον 10 στην αποτίμηση κινδύνου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης ζητεί από τις αρχές να πάρουν μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων 
κινδύνων και αβεβαιότητας σχετικά με την πλήρη έκταση αυτών των συνεπειών. Η αδράνεια 
σημαίνει ότι η κοινωνία εκτίθεται σε άγνωστες και πιθανώς σημαντικές καταστροφικές 
συνέπειες για την υγεία. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ορισμού 
συντελεστής. Τούτο αντιστοιχεί στον εξ ορισμού συντελεστή όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 
IV, παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 239
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, συγκεκριμένα στην 
υγεία των κατοίκων και παρευρισκομένων 
και των ευπαθών ομάδων, όπως οι έγκυες 
και οι θηλάζουσες γυναίκες, τα κυήματα 
και τα έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, ή 
στην υγεία των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
συνέπειες, ή στα υπόγεια ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος. Έχοντας υπόψη ότι τα γεωργικά φυτοφάρμακα συχνά χρησιμοποιούνται σε 
μίγματα, τότε  οι δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις των μιγμάτων στην υγεία, περιλαμβανομένων 
οιωνδήποτε συνεργιστικών επιπτώσεων, πρέπει να αποτιμώνται πριν από την έγκρισή τους.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 240
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
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συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και 
των παρευρισκομένων και των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες, ή στα υπόγεια 
ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποομάδες πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε 
φυτοφάρμακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χρήστες, 
κάτοικοι, παρευρισκόμενοι, εργάτες, επιμέρους ευάλωτες ομάδες και καταναλωτές, που 
εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα μέσω του αέρα, των τροφίμων, των ζωοτροφών, του νερού και του 
περιβάλλοντος. Έχοντας υπόψη ότι τα γεωργικά φυτοφάρμακα συχνά χρησιμοποιούνται σε 
μίγματα, τότε  οι δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις των μιγμάτων στην υγεία, περιλαμβανομένων 
οιωνδήποτε συνεργιστικών επιπτώσεων, πρέπει να αποτιμώνται πριν από την έγκρισή τους. 

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 241
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες όταν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών, ή στα υπόγεια ύδατα· 

(α) δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
ομάδων, ή στην υγεία των ζώων, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
και συνεργιστικές συνέπειες, ή στα υπόγεια 
ύδατα. Όταν δεν διατίθενται οι μέθοδοι 
αξιολόγησης των συνεπειών αυτών ή όταν 
υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά αυτές τις 
συνέπειες, πρέπει να χρησιμοποιείται 
επιπρόσθετος εξ ορισμού συντελεστής στην 
αποτίμηση κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης ζητεί από τις αρχές να πάρουν μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων 
κινδύνων και αβεβαιότητας σχετικά με την πλήρη έκταση αυτών των συνεπειών. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ορισμού συντελεστής.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 242
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική ή περιβαλλοντική 
άποψη, υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης 
για τη μέτρησή τους.

γ) για τα υπολείμματα όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών, υπάρχουν 
τυποποιημένες μέθοδοι γενικής χρήσης σε 
όλα τα κράτη μέλη για τη μέτρησή τους, οι 
οποίες είναι αρκετά ευαίσθητες σε σχέση 
με τα επίπεδα ανησυχίας σε ποικίλα 
περιβαλλοντικά και βιολογικά μέσα. Τα 
υπολείμματα ανιχνεύονται με τις συνήθεις 
μεθόδους που εφαρμόζονται από τα 
εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Τροπολογία 243
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική ή περιβαλλοντική άποψη, 
υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης για τη 
μέτρησή τους.

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική, οικοτοξικολογική ή 
περιβαλλοντική άποψη, υπάρχουν μέθοδοι 
γενικής χρήσης για τη μέτρησή τους οι 
οποίες είναι επαρκώς ευαίσθητες σε 
οιεσδήποτε τεχνικώς ανιχνεύσιμες 
συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να 
υπάρχουν σε οιοδήποτε περιβαλλοντικό και 
βιολογικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τους κινδύνους και τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρέπει 
να υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης για να μετρούνται τα υπολείμματα τοξικολογικής, 
οικοτοξικολογικής ή περιβαλλοντικής φύσης. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να είναι επαρκώς 
ευαίσθητες για να ανιχνεύουν κάθε τεχνικώς ανιχνεύσιμο επίπεδο που εντοπίζεται σε κάθε 
περιβαλλοντικό και βιολογικό μέσο. Σε αυτό περιλαμβάνονται σωματίδια, σταγόνες και 
υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα λόγω των ψεκασμών, υπολείμματα που μεταφέρονται με τη 
γύρη ή τη σκόνη κατά τη συγκομιδή, διασπορά του μολυνθέντος εδάφους, μεγάλης εμβέλειας 
μεταφορά παρασιτοκτόνων, καθώς και υπολειμμάτων στα ύδατα, τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές. 
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Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 244
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική ή περιβαλλοντική 
άποψη, υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης 
για τη μέτρησή τους.

γ) για τα υπολείμματα όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών υπάρχουν μέθοδοι 
γενικής χρήσης για τη μέτρησή τους οι 
οποίες είναι επαρκώς ευαίσθητες σε 
οιεσδήποτε τεχνικώς ανιχνεύσιμες 
συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να 
υπάρχουν σε οιοδήποτε περιβαλλοντικό και 
βιολογικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης παρασιτοκτόνων, 
πρέπει να θεσπιστούν μέθοδοι γενικής χρήσης για τη μέτρηση των υπολειμμάτων όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητες προκειμένου να 
ανιχνεύουν κάθε τεχνικώς ανιχνεύσιμο επίπεδο που θα μπορούσε να εντοπιστεί σε κάθε 
περιβαλλοντικό και βιολογικό μέσο. Σε αυτό περιλαμβάνονται σωματίδια, σταγόνες και 
υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα λόγω των ψεκασμών, υπολείμματα που μεταφέρονται με τη 
γύρη (π.χ κατά τη συγκομιδή), διασπορά του μολυνθέντος εδάφους, μεγάλης εμβέλειας 
μεταφορά παρασιτοκτόνων, καθώς και υπολειμμάτων στα ύδατα, τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές.  

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 245
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) για τα υπολείμματα που είναι σημαντικά 
από τοξικολογική ή περιβαλλοντική 
άποψη, υπάρχουν μέθοδοι γενικής χρήσης 
για τη μέτρησή τους.

γ) για τα υπολείμματα όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών, υπάρχουν 
τυποποιημένες μέθοδοι γενικής χρήσης για 
τη μέτρησή τους, οι οποίες είναι επαρκώς 
ευαίσθητες σε οιεσδήποτε τεχνικώς 
ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις που θα 
μπορούσαν να υπάρχουν σε οιοδήποτε 
περιβαλλοντικό και βιολογικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης παρασιτοκτόνων, 
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πρέπει να θεσπιστούν μέθοδοι γενικής χρήσης για τη μέτρηση των υπολειμμάτων όλων των 
εγκεκριμένων ουσιών. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητες σε οιεσδήποτε 
τεχνικώς ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε οιοδήποτε 
περιβαλλοντικό και βιολογικό μέσο. Σε αυτό περιλαμβάνονται σωματίδια, σταγόνες και 
υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα υπολείμματα που μεταφέρονται με τη γύρη (π.χ κατά τη 
συγκομιδή), διασπορά του μολυνθέντος εδάφους, μεγάλης εμβέλειας μεταφορά 
παρασιτοκτόνων, καθώς και υπολειμμάτων στα ύδατα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές κ.λπ..

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 246
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (γα) (νέο)

(γα) δεν έχουν καμιά επιβλαβή επίπτωση 
στα υπόγεια ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλύτερα να διαχωρισθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και στα υπόγεια 
ύδατα. Η διατύπωση ως έχει δίνει έμφαση στις επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία, οι 
επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη διατύπωση.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges και Péter Olajos

Τροπολογία 247
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα· 

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
κατοίκων, των παρευρισκομένων και των 
ευπαθών ομάδων, ή των ζώων, άμεσα ή 
μέσω του πόσιμου νερού, των τροφίμων, 
των ζωοτροφών ή του αέρα, 
περιλαμβανομένων των χώρων μακρυά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος μετά 
από μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή 
συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις·  ή στα υπόγεια ύδατα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που εγκρίνονται βάσει αυτού του κανονισμού δεν πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην υγεία του ανθρώπου, περιλαμβανομένων των κατοίκων και παρευρισκομένων που μπορεί 
να εκτίθενται επανειλημμένως σε φυτοφάρμακα και των ευπαθών ομάδων που είναι πιο 
ευαίσθητες στα φυτοφάρμακα.

Τροπολογία: Dan Jørgensen και Chris Davies

Τροπολογία 248
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα· 

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
κατοίκων και των παρευρισκομένων 
καθώς και των ευπαθών ομάδων, ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
περιλαμβανομένων των χώρων μακρυά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος μετά 
από μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή 
συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις·  ή στα υπόγεια ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι διάφορες υποομάδες που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε φυτοφάρμακα πρέπει να 
προστατεύονται, ιδιαίτερα οι κάτοικοι που μπορεί να εκτίθενται τακτικά σε φυτοφάρμακα από 
διάφορες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται μακρόχρονη έκθεση σε φυτοφάρμακα που 
συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα, έκθεση σε ατμούς που μπορεί να διαρκέσει μέρες, βδομάδες 
ακόμη και μήνες μετά την εφαρμογή, εκ νέου ενεργοποίηση, βροχοπτώσεις, φυτοφάρμακα που 
μεταφέρονται από εφαρμογές στην ύπαιθρο και αναδιανέμονται σε εσωτερικούς χώρους καθώς 
και μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, δεδομένου ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να ταξιδεύουν 
στον αέρα για πολλά μίλια. 

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 249
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)
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β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα·

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
κατοίκων και των παρευρισκομένων 
καθώς και των ευπαθών ομάδων όπως οι 
έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, τα 
κυήματα και τα έμβρυα, τα βρέφη και τα 
παιδιά., ή των ζώων, άμεσα ή μέσω του 
πόσιμου νερού, των τροφίμων, των 
ζωοτροφών ή του αέρα, περιλαμβανομένων 
των χώρων μακρυά από το σημείο χρήσης 
του προϊόντος μετά από μεταφορά σε 
μεγάλες αποστάσεις ή συνέπειες στο χώρο 
εργασίας ή άλλες έμμεσες επιδράσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη σωρευτικές και 
συνεργιστικές επιδράσεις·  ή στα υπόγεια 
ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι διάφορες υποομάδες που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε φυτοφάρμακα πρέπει να 
προστατεύονται, ιδιαίτερα οι κάτοικοι που μπορεί να εκτίθενται τακτικά σε φυτοφάρμακα από 
διάφορες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται μακρόχρονη έκθεση σε φυτοφάρμακα που 
συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα, έκθεση σε ατμούς που μπορεί να διαρκέσει μέρες, βδομάδες 
ακόμη και μήνες μετά την εφαρμογή, εκ νέου ενεργοποίηση, βροχοπτώσεις, φυτοφάρμακα που 
μεταφέρονται από εφαρμογές στην ύπαιθρο και αναδιανέμονται σε εσωτερικούς χώρους καθώς 
και μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, δεδομένου ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να ταξιδεύουν 
στον αέρα για πολλά μίλια.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 250
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα·

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις ή στα υπόγεια ύδατα, 
λαμβάνοντας υπόψη σωρευτικές και 
συνεργιστικές επιδράσεις. Όταν δεν 
διατίθενται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
συνεπειών αυτών ή όταν υπάρχει 
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αβεβαιότητα όσον αφορά αυτές τις 
συνέπειες, πρέπει να χρησιμοποιείται 
επιπρόσθετος εξ ορισμού συντελεστής στην 
αποτίμηση κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης ζητεί από τις αρχές να πάρουν μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων 
κινδύνων και αβεβαιότητας σχετικά με την πλήρη έκταση αυτών των συνεπειών. Για να 
μειωθούν οι κίνδυνοι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ορισμού συντελεστής.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 251
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα· 

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
κατοίκων και των παρευρισκομένων 
καθώς και των ευπαθών ομάδων, όπως τα 
βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι 
ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και εκείνοι που 
παίρνουν φάρμακα, ή των ζώων, άμεσα ή 
μέσω του πόσιμου νερού, των τροφίμων, 
των ζωοτροφών ή του αέρα, 
περιλαμβανομένων των χώρων μακρυά 
από το σημείο χρήσης του προϊόντος μετά 
από μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή 
συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές ή για τις οποίες υπάρχουν υποψίες 
σωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις·  ή 
στα υπόγεια ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, οι ουσίες δεν πρέπει να έχουν καμία βλαβερή συνέπεια 
στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως στην υγεία των κατοίκων, των παρευρισκομένων και των 
ευπαθών ομάδων, πράγμα που συνάδει με την αντίδραση του Κοινοβουλίου (ψήφισμα 
P5_TA(2002)0276) στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση 
της οδηγίας 91/414. Σε αυτές περιλαμβάνονται μακρόχρονη έκθεση σε φυτοφάρμακα που 
συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα, έκθεση σε ατμούς, φυτοφάρμακα που μεταφέρονται από 
εφαρμογές στην ύπαιθρο και αναδιανέμονται σε εσωτερικούς χώρους καθώς και μεταφορά σε 
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μεγάλες αποστάσεις.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 252
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα· 

δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 
αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αποκλειστική χρήση του όρου "υπόγεια ύδατα" καθιστά πιο δύσκολη την συνεκτίμηση των 
σωρευτικών επιδράσεων. 

Οποιαδήποτε αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, στα οποία διεισδύουν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την υδρόσφαιρα, δηλαδή τόσο 
τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια ύδατα.

Η βροχή και ιδίως η κατακλυσμιαία βροχή, έχει ως αποτέλεσμα την απόπλυση διαφόρων 
ουσιών που περιέχονται στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Ως αποτέλεσμα της κλίσης της επιφάνειας, οι ουσίες αυτές διεισδύουν στα 
επιφανειακά ύδατα και, μέσω μιας διαδικασίας διήθησης, στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 253
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων, άμεσα ή μέσω του πόσιμου νερού, 
των τροφίμων, των ζωοτροφών ή του αέρα, 
ή συνέπειες στο χώρο εργασίας ή άλλες 
έμμεσες επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές 
επιδράσεις όταν διατίθενται μέθοδοι 

β) δεν έχει αμέσως ή μελλοντικά βλαβερή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και 
κυρίως των απειλούμενων ομάδων 
προσώπων ή των ζώων, άμεσα ή μέσω του 
πόσιμου νερού, των τροφίμων, των 
ζωοτροφών ή του αέρα, ή συνέπειες στο 
χώρο εργασίας ή άλλες έμμεσες επιδράσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές 
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αξιολόγησης των επιδράσεων αυτών· ή στα 
υπόγεια ύδατα·

και συνεργιστικές επιδράσεις όταν 
διατίθενται μέθοδοι αξιολόγησης των 
επιδράσεων αυτών· ή στα υπόγεια ύδατα·

Or. de

Τροπολογία: Ιωάννης Γκλαβάκης

Τροπολογία 254
Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο ε) (iii)

iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα. iii) την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα
μακροπρόθεσμα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η  μακροπρόθεσμη εξέταση της επίδρασης στη βιοποικιλότητα πρέπει να είναι στους άμεσους 
στόχους του κανονισμού.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 255
Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο ε) (iii α) (νέο)

(iiia) την καταστροφική επίδρασή της στα 
είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οικότοποι ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και περιλαμβάνονται στον κόκκινο πίνακα 
απαντώνται σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Τα φυτοφάρμακα και άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστούν απειλή ιδιαίτερα για τα 
πουλιά, δεδομένου ότι τα πουλιά μεταναστεύουν και βρίσκουν τροφή σε πολλές διαφορετικές 
περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται ενδεχομένως ψεκασμός και εφαρμόζονται άλλα είδη 
αγωγής που συμπεριλαμβάνουν φυτοφάρμακα, μεταξύ άλλων ουσιών. Η εξεύρεση τροφής από 
σπάνια είδη ζώων σε μολυσμένες περιοχές θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση 
αυτών των ειδών.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 256
Άρθρο 4, παράγραφος 4
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4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για μία ή 
περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις 
ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που περιέχει την εν λόγω 
δραστική ουσία.

4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για 
ολόκληρο το φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων όλων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω 
δραστική ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συχνά περιέχουν διαφορετικές ουσίες και 
ότι τα συνεργιστικά και τα βοηθητικά ή άλλες ουσίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τη δράση μιας 
δραστικής ουσίας εντός ενός σκευάσματος, τότε δεν είναι δυνατόν να υποθέσει κανείς ότι όλα 
τα προϊόντα και σκευάσματα που περιέχουν μια δραστική ουσία δεν θα έχουν επιβλαβείς 
επιπτώσεις στους ανθρώπους μόνον και μόνον επειδή τούτο έχει αποδειχθεί για ένα προϊόν που 
την περιέχει. Οι δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις όλων των προϊόντων και σκευασμάτων 
περιλαμβανομένων των συνεργιστικών αποτελεσμάτων πρέπει να αποτιμώνται πριν από την 
έγκρισή τους για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 257
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για μία ή 
περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις 
ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που περιέχει την εν λόγω 
δραστική ουσία.

4. Για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
όταν διαπιστώνεται συμμόρφωση για 
ολόκληρο το φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων τουλάχιστον 
πέντε φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες πρέπει να εγκρίνονται εάν πληρούνται οι όροι για το πλήρες φάσμα των 
αντιπροσωπευτικών χρήσεων και όχι μόνον μιας, Ομοίως, μόνον ένα ή δύο προϊόντα 
αξιολογούνται όταν μια ουσία απαντά σε ορισμένα προϊόντα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις σε 
συνδυασμό με διάφορα πρόσθετα.

Τροπολογία: Caroline Lucas



AM\672325EL.doc 67/67 PE 390.401v02-00

EL

Τροπολογία 258
Άρθρο 4α (νέο)

Δοκιμές σε ζώα
Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να 
επιχειρούνται μόνο σε έσχατη ανάγκη. Η 
χρήση δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν 
ζώα και ευφυών στρατηγικών για δοκιμές 
προωθούνται και απαγορεύεται η 
επανάληψη δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση ευφυών στρατηγικών για δοκιμές και η υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ζώων.
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