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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης 
των φυτοφαρμάκων
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σβ 
(COM(2006)03731),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251 και το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ, με βάση τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C6-0246/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίoυ για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίoυ για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 
επίτευξη αειφόρου χρήσης των μέσων 
φυτοπροστασίας

  
1 ΕΕ C … / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας δεν αφορούν τα φυτοφάρμακα στο σύνολό τους, αλλά μόνο 
φυτοφάρμακα στη μορφή μέσων φυτοπροστασίας. Ο όρος φυτοφάρμακα, που χρησιμοποιείται 
στην πρόταση της Επιτροπής, είναι επομένως παραπλανητικός και θα πρέπει να αντικατασταθεί 
στο σύνολο της οδηγίας με τον όρο μέσα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της 
απόφασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη 
θέσπιση του έκτου κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
πρέπει να θεσπιστεί κοινό νομικό πλαίσιο 
για να επιτευχθεί αειφόρος χρήση των 
φυτοφαρμάκων.

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της 
απόφασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη 
θέσπιση του έκτου κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
πρόληψης, πρέπει να θεσπιστεί κοινό 
νομικό πλαίσιο για να επιτευχθεί αειφόρος 
χρήση των μέσων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία πρέπει να συμπληρώνουν και να μη 
θίγουν εκείνα που έχουν θεσπιστεί με 
άλλες συναφείς κοινοτικές νομοθετικές 
πράξεις, συγκεκριμένα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. […] για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα , την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2005 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,

(2) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία πρέπει να συμπληρώνουν και να μη 
θίγουν εκείνα που έχουν θεσπιστεί με 
άλλες συναφείς κοινοτικές νομοθετικές 
πράξεις, συγκεκριμένα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. […] για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα , την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2005 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, 
καθώς επίσης με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί τροφίμων με βάση τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Με τη συμπλήρωση περιλαμβάνεται και ο σχετικός τομέας των τροφίμων. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3

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

(3) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια 
δράσης, τα οποία θα αποβλέπουν στον 
καθορισμό στόχων μείωσης των κινδύνων 
που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση 
μέσων φυτοπροστασίας, για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον. Τα εθνικά σχέδια 
δράσης μπορούν να συντονίζονται με 
σχέδια που καταρτίζονται για την 
εφαρμογή άλλων συναφών κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων και να 
χρησιμοποιούνται για τη συνένωση στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με 
άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για 
τα μέσα φυτοπροστασίας.

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας και των εθνικών σχεδίων δράσης θα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση 
των κινδύνων. Το αίτημα για φυτοπροστασία χωρίς τη χρήση χημικών μέσων φυτοπροστασίας 
δεν είναι αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό και σκόπιμο. Στόςο θα έπρεπε να είναι η οικολογικά και 
οικονομικά υπεύθυνη χρήση όλων των δυνατοτήτων και μεθόδων φυτοπροστασίας, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λήψη επιτόπιων αποφάσεων κατά περίπτωση στο πλαίσιο 
αειφορικής γεωργίας.

Τροπολογία 5
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Αιτιολογική σκέψη 6

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

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

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλέπονται μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης για εμπόρους, συμβούλους και 
επαγγελματίες χρήστες μέσων φυτοπροστασίας. Η γνώση των χρηστών και των εμπόρων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σύννομη και  ορθή χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας. 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7

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

(7) Λαμβανομένων υπόψη της 
χρησιμότητας και των πιθανών κινδύνων 
από τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας, το 
ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
καλύτερα για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα, τις χρήσεις και την 
υπεύθυνη χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας και το ρόλο τους στη 
γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.
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Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης θα πρέπει να είναι αντικειμενική και να περιλαμβάνει τόσο 
τους κινδύνους όσο και τα οφέλη από τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας, θα πρέπει δε επίσης να 
συμβάλλει στην υπεύθυνη χρήση των μέσων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 10

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

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

Αιτιολόγηση

Ο αεροψεκασμός ως τεχνική χρήσης είναι επιβεβλημένος για ορισμένες καταστάσεις, θέσεις και 
καλλιέργειες (υψόμετρο της καλλιέργειας, επικλινές έδαφος, επιδημίες). Στόχος πρέπει να είναι 
η εφαρμογή μη γραφειοκρατικών και πρακτικών στη διαχείριση μεθόδων αεροψεκασμού. 
Ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης είναι αναγκαία η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις οξείας 
προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 11

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

(11) Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
ευπαθές στα μέσα φυτοπροστασίας. Για 
τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να αποδίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή της 
ρύπανσης των επιφανειακών και των 
υπογείων υδάτων με κατάλληλα μέτρα και 
με ορθή χρήση, όπως η δημιουργία 
κατάλληλων ζωνών ανάσχεσης ή η 
φύτευση φρακτών κατά μήκος των 
επιφανειακών υδάτων, ώστε να 
περιορίζεται η έκθεση των υδατικών 
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ανάσχεσης πρέπει να εξαρτώνται ιδίως από 
τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα, 
το μέγεθος του υδατορρεύματος, καθώς 
και από τα χαρακτηριστικά της γεωργίας 
στην εκάστοτε περιοχή. Η χρήση 
φυτοφαρμάκων στις περιοχές άντλησης 
πόσιμου νερού, στην επιφάνεια ή κατά 
μήκος οδών μεταφοράς, όπως οι 
σιδηροδρομικές γραμμές, ή σε 
σφραγισμένα ή πολύ διαπερατά εδάφη 
μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 
Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων στις 
περιοχές αυτές πρέπει να μειωθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό ή να καταργηθεί, 
όπου ενδείκνυται.

συστημάτων σε μετακινούμενα ψεκαστικά 
νέφη. Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης 
πρέπει να εξαρτώνται ιδίως από τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα, το 
μέγεθος του υδατορρεύματος, καθώς και 
από τα χαρακτηριστικά της γεωργίας στην 
εκάστοτε περιοχή. Η χρήση μέσων 
φυτοπροστασίας στις περιοχές άντλησης 
πόσιμου νερού, στην επιφάνεια ή κατά 
μήκος οδών μεταφοράς, όπως οι 
σιδηροδρομικές γραμμές, ή σε 
σφραγισμένα ή πολύ διαπερατά εδάφη 
μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 
Συνεπώς, η χρήση μέσων φυτοπροστασίας
στις περιοχές αυτές πρέπει να μειωθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό ή να καταργηθεί, 
όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 12

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

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

Στις εκτάσεις του Natura-2000, στις οποίες έχει περιληφθεί στο μεταξύ πάνω από 15% της 
υπαίθρου της Κοινότητας, περιλαμβάνονται πλήθος εκτάσεις που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία ή τη δασοκομία, στις οποίες η χρήση μέσων φυτοπροστασίας δεν αντίκειται στους 
στόχους διατήρησης. Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να υπάρχει σχετική υπενθύμιση στο κανονιστικό 
πλαίσιο για την προστασία της φύσης. 

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 13

Ο χειρισμός των φυτοφαρμάκων, που 
περιλαμβάνει την αραίωση και την 
ανάμιξη των χημικών προϊόντων και τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής 
μετά τη χρήση, καθώς και η απόρριψη της 
περίσσειας που απομένει στα βυτία, των 
κενών συσκευασιών και των 
αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων ευνοούν 
ιδιαίτερα την ανεπιθύμητη έκθεση των 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 
Ενδείκνυται επομένως να προβλεφθούν 
ειδικά μέτρα για τις δραστηριότητες αυτές, 
συμπληρωματικά των μέτρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 8 της 
οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων και στα άρθρα 2 και 5 της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα πρέπει 
να καλύπτουν και τους μη επαγγελματίες 
χρήστες, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ακατάλληλου χειρισμού από τη 
συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, λόγω 
έλλειψης γνώσεων.

Ο ακατάλληλος χειρισμός των μέσων 
φυτοπροστασίας, που περιλαμβάνει την 
αραίωση και την ανάμιξη των χημικών 
προϊόντων και τον καθαρισμό του 
εξοπλισμού εφαρμογής μετά τη χρήση, 
καθώς και η απόρριψη της περίσσειας που 
απομένει στα βυτία, των κενών 
συσκευασιών και των αχρησιμοποίητων 
μέσων φυτοπροστασίας ευνοούν ιδιαίτερα 
την ανεπιθύμητη έκθεση των ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. Ενδείκνυται 
επομένως να προβλεφθούν ειδικά μέτρα 
για τις δραστηριότητες αυτές, 
συμπληρωματικά των μέτρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 8 της 
οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων και στα άρθρα 2 και 5 της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα πρέπει 
να καλύπτουν και τους μη επαγγελματίες 
χρήστες, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ακατάλληλου χειρισμού από τη 
συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, λόγω 
έλλειψης γνώσεων.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 

(19) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
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1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης

Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή, 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης

Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή,

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23 1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23, όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την προσαρμογή του κειμένου στις διατάξεις της 
νέας απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας δεν αφορούν τα φυτοφάρμακα στο σύνολό τους, αλλά μόνο 
φυτοφάρμακα στη μορφή μέσων φυτοπροστασίας. Ο όρος φυτοφάρμακα, που χρησιμοποιείται 
στην πρόταση της Επιτροπής, είναι επομένως παραπλανητικός και θα πρέπει να αντικατασταθεί 
στο σύνολο της οδηγίας με τον όρο μέσα φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, τίτλος και παράγραφοι 1 και 2

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

φυτοφάρμακα

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

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

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
σχέδια δράσης για τη μείωση των 
κινδύνων από τη χρήση μέσων 
φυτοπροστασίας, για τη δημόσια υγεία, 
την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.  
Τα εθνικά σχέδια δράσης μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνουν περιφερειακά σχέδια 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
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ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προβλεπόμενων μέτρων.

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 

τον κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων, 

- τις απαιτήσεις αποτελεσματικής 
φυτοπροστασίας,
- σχέδια που προβλέπονται σε άλλες 
κοινοτικές νομοθετικές πράξεις σχετικά 
με τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, επί παραδείγματι σχέδια 
λήψης μέτρων δυνάμει της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

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

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

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

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται 
τουλάχιστον ανά πενταετία και οι τυχόν 
τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην 
Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή 
δημιουργεί πύλη στο Διαδίκτυο, μέσω της 
οποίας το ευρύ κοινό ενημερώνεται για τα 
εθνικά σχέδια δράσης και τυχόν 
τροποποιήσεις τους, καθώς και για τα 
ουσιαστικά αποτελέσματα της εφαρμογής 
τους.

Αιτιολόγηση
Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τοπικών συνθηκών για τη χρήση μέσων 
φυτοπροστασίας απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη και περιφερειακά σχέδια. Ουσιαστικό 
στοιχείο των εθνικών σχεδίων δράσης αποτελεί η συμμετοχή του κοινού. Είναι επομένως 
σκόπιμο, τα σχέδια, οι τροποποιήσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής να είναι προσβάσιμα 
μέσω πύλης στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και 
σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση σε 

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και 
σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση σε 
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κατάλληλη κατάρτιση. κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση 
σχετικά με την αειφορική χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Η γνώση για την ορθή χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας πρέπει να αποτελεί 
μέρος της εκπαίδευσης όλων των 
επαγγελματιών χρηστών.

Η κατάρτιση αυτή είναι σχεδιασμένη κατά 
τρόπο που εξασφαλίζει την απόκτηση 
επαρκών γνώσεων στα θέματα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Η εκπαίδευση ή κατάρτιση αυτή είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπο που εξασφαλίζει 
την απόκτηση επαρκών γνώσεων στα 
θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα 
I.

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

(2) Εντός διετίας από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα 
χροήγησης πιστοποιητικού. Με τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά αποδεικνύεται 
η επαρκής γνώση του περιεχομένου του 
παραρτήματος Ι. Το σύστημα ρυθμίζει 
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την 
ισχύ και την αφαίρεση του 
πιστοποιητικού.

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

(3) Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το
παράρτημα I για την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης με 
ελέγχους του άρθρου 18 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν στην ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας με την προσφορά κατάλληλων κύκλων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην 
περίπτωση ατόμων με την κατάλληλη κατάρτιση, είναι αρκετή η εις βάθος εξέταση ορισμένων 
θεμάτων. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 6

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν
φυτοφάρμακα ταξινομημένα ως τοξικά ή 
πολύ τοξικά σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα άτομο το 

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

για τη παροχή πληροφοριών σχετικών με 
τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας στους 
πελάτες. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να 
είναι παλαιότερο των επτά ετών.

(2) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η πώληση φυτοφαρμάκων που δεν έχουν 
εγκριθεί για μη επαγγελματική χρήση 
περιορίζεται σε επαγγελματίες χρήστες οι 
οποίοι διαθέτουν το αναφερόμενο στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 πιστοποιητικό.
(3) Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
διανομείς που διαθέτουν στην αγορά 
φυτοφάρμακα για μη επαγγελματική 
χρήση την υποχρέωση να παρέχουν 
γενικές πληροφορίες για τους κινδύνους 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως 
σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την 
έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, 
χειρισμού και εφαρμογής και τη διάθεση 
των αποβλήτων.

(3) Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
διανομείς μέσων φυτοπροστασίας την 
υποχρέωση να παρέχουν κατά την
πώληση όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την ορθή χρήση των 
μέσων φυτοπροστασίας, ιδίως σχετικά με 
τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό 
τρόπο αποθήκευσης, χειρισμού και 
εφαρμογής και τη διάθεση των αποβλήτων. 
Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις πωλήσεις 
μέσω Διαδικτύου.
Αν ο αγοραστής διαθέτει πιστοποιητικό 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η 
υποβολή του αρκεί για την αγορά των 
μέσων φυτοπροστασίας. 

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

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

Αιτιολόγηση

Οι διανομείς που πωλούν μέσα φυτοπροστασίας πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
προληπτικά μέτρα ώστε οι πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με την ορθή χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας, τις πηγές κινδύνου, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, χειρισμού και εφαρμογής, 
και τη διάθεση των αποβλήτων των μέσων φυτοπροστασίας.

Τροπολογία 16
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη προωθούν και 
διευκολύνουν την εφαρμογή 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και τη 

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

διάθεση πληροφοριών για την υπεύθυνη 
χρήση των μέσων φυτοπροστασίας στο 
ευρύ κοινό, ιδίως σχετικά με το ρόλο τους 
στη γεωργική παραγωγή και την 
παραγωγή τροφίμων, τα οφέλη και τους 
κινδύνους τους, καθώς επίσης τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία και στο 
περιβάλλον και τις εναλλακτικές λύσεις 
χωρίς χημικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα ενημέρωσης πρέπει να είναι αντικειμενικά και να καλύπτουν όλα τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2 α (νέο)

Η συχνότητα των ελέγχων είναι το πολύ 
τετραετής.

Τροπολογία 18
Άρθρο 8, παράγραφος 5

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

(5) Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα I για την προσαρμογή του στην 
τεχνική πρόοδο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία ρύθμισης με ελέγχους του 
άρθρου 18 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την προσαρμογή του κειμένου στις διατάξεις της 
νέας απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 19
Άρθρο 9

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

(1) Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τους 
αεροψεκασμούς με μέσα φυτοπροστασίας.

(2) Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες, τις 

Καθορίζουν και δημοσιοποιούν τις 
καλλιέργειες, τις περιοχές και τις ιδιαίτερες 
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περιοχές και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
εφαρμογής για τις περιπτώσεις όπου είναι 
δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1. 

απαιτήσεις εφαρμογής για τις περιπτώσεις 
όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο 
αεροψεκασμός. 

Για τούτο επιβάλλουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα κριτήρια:

(3) Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
για την έγκριση παρεκκλίσεων αρχές και 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
(4) Επιτρέπεται να εγκρίνονται 
παρεκκλίσεις μόνον εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) πρέπει να μην υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις ή ο αεροψεκασμός να 
πλεονεκτεί σαφώς έναντι της επίγειας 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων από πλευράς 
περιορισμού των επιπτώσεων στην υγεία 
και στο περιβάλλον·

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

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

(β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
μέσα φυτοπροστασίας που δεν 
απαγορεύονται για αεροψεκασμό. 
Λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές 
επιπτώσεις της χρήσης μέσων 
φυτοπροστασίας στη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον καθώς και η 
διαθεσιμότητα πρακτικά εφαρμόσιμων 
εναλλακτικών λύσεων.

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

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

(γ α) Τα ελικόπτερα που 
χρησιμοποιούνται για αεροψεκασμούς 
πρέπει να διαθέτουν ιστο ψεκασμού με 
ακροφύσια, προκειμένου να περιορίζεται 
η εκτροπή σταγονιδίων. 

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

(2) Ο επαγγελματίας χρήστης που 
επιθυμεί να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με 
αεροψεκασμό υποβάλλει στην αρμόδια 
αρχή σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1.
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(5) Ο επαγγελματίας χρήστης που 
επιθυμεί να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με 
αεροψεκασμό υποβάλλει στην αρμόδια 
αρχή σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4. 

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

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

(3) Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των 
αεροψεκασμών.

(Η παράγραφος 5 του κειμένου της Επιτροπής γίνεται παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στο 
τροποποιημένο κείμενο του Κοινοβουλίου· το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του κειμένου 
της Επιτροπής γίνεται παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στο τροποποιημένο κείμενο).

Αιτιολόγηση

Ο αεροψεκασμός ως τεχνική χρήσης είναι επιβεβλημένος για ορισμένες καταστάσεις, θέσεις και 
καλλιέργειες (υψόμετρο της καλλιέργειας, επικλινές έδαφος, επιδημίες). Στόχος πρέπει να είναι 
η εφαρμογή μη γραφειοκρατικών και πρακτικών στη διαχείριση μεθόδων αεροψεκασμού. 
Ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης είναι αναγκαία η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις οξείας 
προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς.

Τροπολογία 20
Άρθρο 10

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

(1) Όταν χρησιμοποιούνται μέσα 
φυτοπροστασίας σε περιοχή που γειτνιάζει 
με υδατικά συστήματα, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να προτιμώνται:

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

(α) προϊόντα που δεν βλάπτουν το υδάτινο 
περιβάλλον· 

(β) οι αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής, 
στις οποίες συγκαταλέγεται η χρήση 
εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά.

(β) οι αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής, 
στις οποίες συγκαταλέγεται η χρήση 
εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά.

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

(2) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν με 
κατάλληλες ενέργειες την πρόβλεψη 
μέτρων για την προστασία των 
υδατορρευμάτων, στα εθνικά σχέδια 
δράσης, ιδίως δε για στις ζώνες ασφαλείας 
για την άντληση πόσιμου νερού, οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ.
Στα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι κίνδυνοι ρύπανσης από εκτροπή 
σταγονιδίων ή απορροής των μέσων 
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με τους κινδύνους ρύπανσης και τα 
γεωργικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
περιοχής.

φυτοπροστασίας, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των εκάστοτε περιοχών.

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

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

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

(4) Τα κράτη μέλη μεριμνούν με 
κατάλληλα μέτρα ώστε να περιοριστεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό ή να καταργηθεί, 
όπου ενδείκνυται, ο κίνδυνος απορροής 
μέσων φυτοπροστασίας στα επιφανειακά 
ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο, κατά 
την εφαρμογή φυτοφαρμάκων στην 
επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, 
σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ 
διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών 
που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια 
σφραγισμένων εδαφών.

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπονται βασικές διατάξεις και μέτρα για την προστασία 
του υδάτινου περιβάλλοντος. Κατά την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, ωστόσο, 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας. Για το λόγο αυτό, 
τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να καθορίζουν μονοσήμαντα και ξεκάθαρα, σε τι πρέπει να 
δίνεται προσοχή σε σχέση και με τη χρήση, τις αποστάσεις (ζώνες ανάσχεσης) και την 
αποθήκευση,  σε ρέοντα ύδατα και σε περιοχές προστασίας των υδάτων.

Τροπολογία 21
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) και β) βασίζονται στα αποτελέσματα 
σχετικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

Τροπολογία 22
Άρθρο 13
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Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών

Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
γεωργίας χαμηλών εισροών 
φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών, και για την εξασφάλιση της 
στροφής των επαγγελματιών χρηστών 
φυτοφαρμάκων προς μια πιο 
φιλοπεριβαλλοντική χρήση όλων των 
διαθέσιμων μέτρων προστασίας των 
καλλιεργειών, με προτεραιότητα στις 
εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου, 
όπου είναι δυνατόν, ειδάλλως στα 
προϊόντα που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον μεταξύ των διαθέσιμων 
προϊόντων για την αντιμετώπιση του 
ίδιου προβλήματος επιβλαβών 
οργανισμών.

(1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι 
οι επαγγελματίες χρήστες που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
εφαρμόζουν γενικά κριτήρια ορθής 
πρακτικής φυτοπροστασίας.

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

(2) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την προώθηση διαδικασιών με 
ελάχιστη χρήση μέσων φυτοπροστασίας, 
όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

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

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

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

(4) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
γενικά κριτήρια που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙV μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το πρότυπο της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

(5) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι (5) Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων 
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επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων να 
εφαρμόζουν τα γενικά πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

III και IV γίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία ρύθμισης με έλεγχο του 
άρθρου 18 παράγραφος 2.

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

(6) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες χρήστες να εφαρμόζουν 
ειδικές κατά καλλιέργεια ή τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας, στις οποίες να 
λαμβάνονται υπόψη τα γενικά κριτήρια 
που παρατίθενται στο παράρτημα IV
Τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές μπορούν 
να συντάσσουν και οι συλλογικοί φορείς 
των επαγγελματιών χρηστών· Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές στα εθνικά 
σχέδια δράσης τους σύμφωνα με το 
άρθρο 4. 

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

(7) Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2013, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4, αναφέροντας 
ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

(8) Τα ειδικά κατά καλλιέργεια πρότυπα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6, μπορούν να εκπονούνται με 
τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 
3 της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Ορίζονται ενιαία κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ για την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και την 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Τα αντίστοιχα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω στα 
παραρτήματα III και IV, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη. Οι 
προσαρμογές στη στάθμη της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου γίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νέας απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 23
Άρθρο 14, παράγραφος 1



PE 386.502v01-00 22/30 PR\657645EL.doc

EL

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

(1) Η Επιτροπή εκπονεί εναρμονισμένους 
δείκτες κινδύνου με τη διαδικασία 
ρύθμισης με έλεγχο, του άρθρου 18 
παράγραφος 2. Μέχρι να θεσπιστούν οι 
δείκτες αυτοί, τα κράτη μέλη δύνανται να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 
υφιστάμενους εθνικούς δείκτες ή να 
υιοθετήσουν άλλους κατάλληλους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την προσαρμογή του κειμένου στις διατάξεις της 
νέας απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 24
Άρθρο 15

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

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

Αιτιολόγηση

Η ενιαία αναθεώρηση είναι σκόπιμη για τον εντοπισμό τάσεων. 

Τροπολογία 25
Άρθρο 18, παράγραφοι 2 και 3

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

(2) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.

(3) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης. Η προθεσμία που προβλέπεται 
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στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την προσαρμογή του κειμένου στις διατάξεις της 
νέας απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι τίτλος και εισαγωγή

Προγράμματα κατάρτισης Προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης σχεδιάζονται 
κατά τρόπο που εξασφαλίζει την απόκτηση 
επαρκών γνώσεων στα ακόλουθα θέματα:

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
εξασφαλίζει την απόκτηση επαρκών 
γνώσεων στα ακόλουθα θέματα:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσαρμόζει το παράρτημα Ι στις διατάξεις του άρθρου 5 (πρβλ. τροπ. 
στο άρθρο 5).

Τροπολογία 27
Παράρτημα ΙΙα (νέο)

Παράρτημα IIα
Κριτήρια ορθής πρακτικής στη 
φυτοπροστασία
(1) Προληπτικά μέτρα
- Τα συστήματα καλλιέργειας, οι 
ποικιλίες, η αμειψισπορά και η 
επεξεργασία του εδάφους, καθώς επίσης 
οι εποχές σποράς και φύτευσης 
επιλέγονται με βάση τον τόπο και τις 
συνθήκες κατά τρόπο ώστε να μην 
ευνοείται η προσβολή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.
- Επιλέγονται κατά προτίμηση ποικιλίες 
που παρουσιάζουν μεγάλη ανοχή ή 
αντοχή στους τοπικούς επιβλαβείς 
οργανισμούς.
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(2) Εκτίμηση της προσβολής
-Στις αποφάσεις σχετικά με κατάλληλα 
μέτρα φυτοπροστασίας αξιοποιούνται οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες συμβούλου.
- Τα φυτά, το φυτικό υλικό και τα φυτικά 
προϊόντα παρακολουθούνται ως προς την 
εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. 
Σε περίπτωση προσβολής από επιβλαβείς 
οργανισμούς αξιολογείται η ανάγκη 
λήψης μέτρων φυτοπροστασίας.
(3) Χρήση μέσων φυτοπροστασίας
- Αν δεν είναι διαθέσιμα άλλα πρακτικά 
εφαρμόσιμα μέτρα φυτοπροστασίας, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα μέσο 
φυτοπροστασίας. 
- Χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα για 
την εκάστοτε χρήση μέσα 
φυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης.
- Στην παρασκευή του υγρού χρήσης 
λαμβάνονται ειδικά προληπτικά μέτρα για 
την προστασία των χρηστών, των τρίτων 
και της φύσης. 
- Οι επαγγελματίες χρήστες διαθέτουν 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 5. 
- Χρησιμοποιούνται μόνο οι
ενδεδειγμένες, ασφαλείς στη χρήση 
συσκευές φυτοπροστασίας, ελεγμένες 
σύμφωνα με το άρθρο 8.
- Η εκτροπή σταγονιδίων αποφεύγεται 
κατά το δυνατόν.
- Τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα 
υγρά καθαρισμού αποτίθενται στην 
κατάλληλη αραίωση στην επιφάνεια 
χρήσης. Η διοχέτευσή τους στα λύματα 
της μονάδας ή το σύστημα αποχέτευσης 
αντίκειται στην ορθή πρακτική.

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα ΙΙα (νέο) καθορίζονται τα γενικά κριτήρια ορθής πρακτικής για τους 
επαγγελματίες χρήστες σε συνάρτηση με το άρθρο 13 (πρβλ. τροπ. στο άρθρο 13).
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Τροπολογία 28
Παράρτημα ΙΙβ (νέο)

Παράρτημα IIβ
Γενικά κριτήρια για την ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία
(1) Τα προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των επιβλαβών 
οργανισμών περιλαμβάνουν: 
- κατάλληλη αμειψισπορά·
- χρήση των ενδεδειγμένων τεχνικών και 
μεθόδων καλλιέργειας (π.χ. για την 
προετοιμασία του εδάφους για σπορά, την 
επιλογή του χρόνου και της πυκνότητας 
σποράς, τους τόπους σποράς, τη 
συντήρηση του εδάφους και την άμεση 
σπορά, τα μέτρα υγιεινής, το κλάδεμα)·
- καλλιέργεια ανθεκτικών/ανεκτικών 
ειδών και χρήση πιστοποιημένων σπόρων 
και φυτών·
- ισόρροπη χρήση λιπασμάτων, έγγειες 
βελτιώσεις, άρδευση/καταιονισμός 
σύμφωνα με ορθές πρακτικές·
- αποφυγή της διάδοσης επιβλαβών 
οργανισμών μέσω γεωργικών 
μηχανημάτων (π.χ. με τακτικό 
καθαρισμό)·
- προστασία και προώθηση κατάλληλων 
ωφέλιμων οργανισμών, π.χ. με τα 
ενδεδειγμένα μέτρα φυτοπροστασίας ή τη 
χρήση οικολογικής υποδομής στις 
καλλιέργειες ή εκτός αυτών·
(2) Η παρακολούθηση των πληθυσμών 
γίνεται, κατά το δυνατόν, με κατάλληλες 
μεθόδους και διαδικασίες. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται επιστημονικά 
τεκμηριωμένα και πρακτικά εφαρμόσιμα 
συστήματα πρόγνωσης, προειδοποίησης 
και διάγνωσης, καθώς και η χρήση 
υπηρεσιών επαγγελματία συμβούλου.
(3) Με βάση την παρακολούθηση των 
πληθυσμών οι επαγγελματίες χρήστες 
αποφασίζουν αν πρέπει να λάβουν μέτρα 
φυτοπροστασίας και πότε. Για το σκοπό 
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αυτό, τα επιστημονικά τεκμηριωμένα 
όρια προσβολής, όπου υπάρχουν και είναι 
πρακτικά εφαρμόσιμα, συνιστούν 
σημαντικό στοιχείο της λήψης 
αποφάσεων. Τα εν λόγω όρια προσβολής 
σε περιφερειακό επίπεδο λαμβάνονται 
υπόψη για τη χρήση των μέσων 
φυτοπροστασίας.
(4) Βιολογικές, φυσικές και άλλες μη 
χημικές διαδικασίες πρέπει να 
προτιμώνται έναντι των χημικών μέσων 
φυτοπροστασίας, αν θεωρείται ότι 
επιτρέπουν ικανοποιητική καταπολέμηση 
των επιβλαβών οργανισμών και αφού 
ληφθούν υπόψη οι οικονομικές 
επιπτώσεις.
(5) Το μέσο φυτοπροστασίας που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι όσο το δυνατόν πιο 
ενδεδειγμένο για το συγκεκριμένο 
οργανισμό στόχου και έχει τις ελάχιστες 
παρενέργειες για τους χρήστες, του 
άλλους οργανισμούς και το περιβάλλον.
(6) Η χρήση των μέσων φυτοπροστασίας 
ή άλλες επεμβάσεις από επαγγελματίες 
χρήστες πρέπει να γίνεται με το αναγκαίο 
μέτρο, π.χ. με τη μείωση των 
χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ή την 
εφαρμογή σε τμήματα μόνο των 
καλλιεργειών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι έτσι επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή καταπολέμηση και 
αποφεύγεται η αύξηση της αντοχής των 
οργανισμών στόχου.
(7) Αν είναι γνωστοί κίνδυνοι ανάπτυξης 
αντοχής στα μέσα φυτοπροστασίας και 
απαιτείται συχνότερη εφαρμογή μέσων 
φυτοπροστασίας ή χρήση μεγαλύτερων 
ποσοτήτων, εφαρμόζονται στρατηγικές 
μείωσης της αντοχής, για τη διατήρηση 
της αποτελεσματικότητας των μέσων 
φυτοπροστασίας. Για τούτο απαιτείται 
ιδιαίτερα η αλλαγή των δραστικών 
ουσιών με άλλες, διαφορετικής δράσης.
(8) Οι επαγγελματίες χρήστες ελέγχουν 
την επιτυχία των μέτρων καταπολέμησης 
που λαμβάνουν, με βάση την τεκμηρίωση 
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της χρήσης των μέσων φυτοπροστασίας 
και την παρακολούθηση των πληθυσμών 
επιβλαβών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα ΙΙα (νέο) καθορίζονται τα κριτήρια για το πρότυπο ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας σε συνάρτηση με το άρθρο 13 παρ. 4 (πρβλ. τροπ. στο άρθρο 13).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Με την έγκριση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι η επίπτωση των μέσων φυτοπροστασίας στον άνθρωπο 
πρέπει να μειωθεί περαιτέρω. Υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλοπεριβαλλοντικότερη 
χρήση των φυτοφαρμάκων και τάσσονται υπέρ μιας διττής προσέγγισης:
- πλήρης εφαρμογή και κατάλληλη αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
- ανάπτυξη θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Στην ανακοίνωσή της "Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων" 
(COM(2006)372) η Επιτροπή παρουσιάζει τα διάφορα μέτρα για την εφαρμογή της 
θεματικής στρατηγικής. Η παρούσα πρόταση οδηγίας συμβάλλει στην εφαρμογή της 
θεματικής στρατηγικής για τη δημιουργία πλαισίου δράσης για την αειφόρο χρήση των 
μέσων φυτοπροστασίας.

Πεδίο εφαρμογής

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο τίτλος της υποβληθείσας πρότασης οδηγίας δημιουργεί 
παρεξηγήσεις. Όπως παραδέχεται η ίδια η Επιτροπή, η πρόταση οδηγίας αφορά τη ρύθμιση 
μιας ιδιαίτερης ομάδας φυτοφαρμάκων, δηλ. φυτοφάρμακα στη μορφή μέσων 
φυτοπροστασίας. Για τούτο, θα πρέπει σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας ο όρος 
"φυτοφάρμακα" να αντικατασταθεί με τον όρο "μέσα φυτοπροστασίας". Τούτο θα πρέπει να 
είναι αναφέρεται ρητά σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας. Τούτο δεν αποκλείει τη 
μελλοντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η οποία όμως θα πρέπει τότε να 
γίνει σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι στόχοι

Σύμφωνα με τους σκοπούς του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τη 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, πρέπει κατά την άποψη της 
εισηγήτριας η οδηγία να αφορά κατά κύριο λόγο τη μείωση των κινδύνων και επιπτώσεων 
της χρήσης μέσων φυτοπροστασίας για τη φύση και τον άνθρωπο. Tα σχετικά μέτρα, όμως, 
πρέπει να είναι αναλογικά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 
πλεονεκτήματα της χρήσης μέσων φυτοπροστασίας, για παράδειγμα σε σχέση με την 
ποιότητα της παραγωγής και τη μεγιστοποίηση της σοδειάς.

Εθνικά σχέδια δράσης  

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι εναπόκειται κυρίως στα κράτη 
μέλη να συμβάλουν, μέσω των εθνικών σχεδίων δράσης τους, στη μείωση των κινδύνων από 
τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας. Μόνον έτσι μπορούν να ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι 
διαφορετικές συνθήκες και τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο.
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Γνώση και ενημέρωση

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι θα 
πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις τους για την ορθή χρήση των μέσων φυτοπροστασίας με 
κατάλληλα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ευρύ κοινό θα πρέπει με ανάλογα 
προγράμματα να ενημερώνεται κατάλληλα για τις δυνατότητες ορθής χρήσης των μέσων 
φυτοπροστασίας.

Τεχνικές ρυθμίσεις

Τα μέσα για τη χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό τεχνικό ελέγχο. Ο 
αεροψεκασμός πρέπει κατά την άποψη της εισηγήτριας να ρυθμίζεται  από τα κράτη μέλη, με 
τη θέσπιση σαφών όρων χρήσης. 

Υδάτινο περιβάλλον

Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπονται βασικές διατάξεις και μέτρα για την 
προστασία των υδάτων. Κατά την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, ωστόσο, 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας. Για το λόγο 
αυτό, τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να καθορίζουν μονοσήμαντα και ξεκάθαρα, σε τι 
πρέπει να δίνεται προσοχή σε σχέση και με τη χρήση, τις αποστάσεις (ζώνες ανάσχεσης) και 
την αποθήκευση,  σε ρέοντα ύδατα και σε περιοχές προστασίας των υδάτων. 

Ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Κατά την άποψη της εισηγήτριας θα είναι και μελλοντικά αναγκαία η προσανατολισμένη 
μετεξέλιξη της φυτοπροστασίας. Για τούτο, χρειάζονται πάντα δύο επίπεδα: Ορθή πρακτική 
και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.  Τα κριτήρια που παρατίθενται στα παραρτήματα III και 
IV περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινούνται, η ορθή πρακτική και η 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ορθή πρακτική φυτοπροστασίας πρέπει να περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει 
να τηρούνται από όλους όσοι εφαρμόζουν μέτρα φυτοπροστασίας.
Τα κράτη μέλη ή οι επαγγελματικοί συλλογικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τις τοπικές 
συνθήκες (π.χ. της γεωργίας, του κλίματος και της προστασίας της φύσης) κατευθυντήριες 
γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια ή τομέα, με βάση τα γενικά 
κριτήρια ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, του παραρτήματος IV. Η ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία αποτελεί πρότυπο φυτοπροστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι 
επομένως κινητήρια δύναμη για τη φυτοπροστασία. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία μπορεί 
να περιλαμβάνει επίσης μέτρα στα οποία λαμβάνονται υπόψη μεγαλύτεροι οικονομικοί 
κίνδυνοι, προκειμένου να επιτύχουν εξοικονομήσεις στη χρήση μέσων φυτοπροστασίας και 
να περιορίσουν τους κινδύνους κατά τη χρήση. Η εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων 
γραμμών είναι προαιρετική και μπορεί να προωθηθεί με την παροχή κινήτρων.
Θα πρέπει να εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά πόσο τα γενικά κριτήρια ορθής 
πρακτικής στη φυτοπροστασία και τα γενικά κριτήρια ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα 
πρέπει να προσαρμόζονται στη στάθμη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας και 
στη γενικότερη πρόοδο. Τέτοιες προσαρμογές θα πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας. Οι εκθέσεις των κρατών μελών θα αποτελούν σημαντική βάση του διαλόγου 
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για τα παραρτήματα.
Ο διττός χαρακτήρας της ακολουθούμενης προσέγγισης διασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα μεγαλύτερης επένδυσης για το περιβάλλον και ενδεχομένως και οφέλους από 
αυτήν. Από την άλλη πλευρά, η ορθή πρακτική προσφέρει κίνητρα για εργασία με βάση τα 
πρότυπα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.


