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PR_COD_2am

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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (06124/2008 – C6-0323/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0373),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, με τη μείωση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου 
και στο περιβάλλον και την προώθηση της 
χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, με τη μείωση σε 
συμφωνία με την αρχή πρόληψης των 
κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου 
και στο περιβάλλον και την προώθηση της 
χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
εναλλακτικών και μη χημικών 
προσεγγίσεων ή τεχνικών.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 18 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3) «σύμβουλος»: κάθε πρόσωπο που 
παρέχει συμβουλές σχετικά με τη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την 
ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων στα 
πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή 
εμπορικής υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής 
συμβουλών όσο και των δημόσιων, των 
εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με 
την περίπτωση, των παραγωγών και 
λιανεμπόρων τροφίμων.

3) «σύμβουλος»: κάθε πρόσωπο που έχει 
εκπαιδευθεί και μετεκπαιδευθεί σε 
επίπεδο που έχει καθορισθεί από τα 
κράτη μέλη και που παρέχει συμβουλές 
σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών και την ασφαλή χρήση 
φυτοφαρμάκων στα πλαίσια 
επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο 
των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων 
παροχής συμβουλών όσο και των 
δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων 
και, ανάλογα με την περίπτωση, των 
παραγωγών και λιανεμπόρων τροφίμων

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 24 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 - παράγραφος 7α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

7α. «μέθοδοι φυτοπροστασίας και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών»: η χρήση τεχνικών ελέγχου και 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που 
δεν βασίζονται σε χημικές ιδιότητες. Στις 
μεθόδους φυτοπροστασίας και 
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διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 
καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών 
ουσιών περιλαμβάνονται η αμειψισπορά, 
ο έλεγχος με φυσικά και μηχανικά μέσα 
και η διαχείριση φυσικών εχθρών.

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 27 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 - παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων, 
μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 
και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
την εισαγωγή ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών καθώς και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων, 
μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη 
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 
και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
την εισαγωγή ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών καθώς και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη 
χρήση φυτοφαρμάκων.

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον 
κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και υγειονομικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων. Τα κράτη μέλη 
περιγράφουν στα εθνικά σχέδια δράσης 
τους τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων που 
προκύπτουν από τα άρθρα 5 έως 14 ώστε 
να επιτύχουν τους στόχους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου.

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση 
των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον 
κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και υγειονομικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων. Τα κράτη μέλη 
περιγράφουν στα εθνικά σχέδια δράσης 
τους τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων που 
προκύπτουν από τα άρθρα 5 έως 14 ώστε 
να επιτύχουν τους στόχους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου. Τα εθνικά σχέδια 
δράσης λαμβάνουν υπόψη σχέδια που 
προβλέπονται σε άλλες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις σχετικά με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επί 
παραδείγματι σχέδια λήψης μέτρων 
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δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
2. Μέχρι την …., τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή και στα λοιπά 
κράτη μέλη.

2. Μέχρι την …., τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια 
δράσης στην Επιτροπή και στα λοιπά 
κράτη μέλη.

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

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

Or. de

(επαναφέρει τις τροπ. 27 και 42 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς 
και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη 
δέουσα κατάρτιση. Η κατάρτιση αυτή 
συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική 
κατάρτιση για την απόκτηση και την 
επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα με 
την περίπτωση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς 
και σύμβουλοι έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλη, ανεξάρτητα οργανωμένη 
κατάρτιση ή κατάρτιση αυτή συνίσταται σε 
αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση για 
την απόκτηση και την επικαιροποίηση των 
γνώσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Για 
το σκοπό αυτό, καθορίζονται ελάχιστες 
απαιτήσεις δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
ΕΕ.

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 48 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
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τουλάχιστον οι διανομείς που πωλούν 
φυτοφάρμακα σε επαγγελματίες χρήστες, 
να απασχολούν επαρκές προσωπικό το 
οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Τα 
άτομα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά 
τον χρόνο πώλησης για να παρέχουν στους 
πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον 
αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων και 
την ανθρώπινη υγεία και οδηγίες για την 
ασφάλεια του περιβάλλοντος σχετικά με τα 
εν λόγω προϊόντα.

διανομείς να απασχολούν επαρκές 
προσωπικό το οποίο να διαθέτει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2. Τα άτομα αυτά πρέπει να 
είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο πώλησης 
για να παρέχουν στους πελάτες 
κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη 
χρήση των φυτοφαρμάκων και την 
ανθρώπινη υγεία και οδηγίες για την 
ασφάλεια του περιβάλλοντος σχετικά με τα 
εν λόγω προϊόντα.

Or. de

(επαναφέρει εν μέρει την τροπ. 54 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό και για να 
προάγουν και διευκολύνουν την 
ευαισθητοποίηση και τη διάθεση ακριβών 
και ισορροπημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα φυτοφάρμακα στο ευρύ κοινό, ιδίως 
όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία 
του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν 
αποτελούν στόχο και το περιβάλλον και 
την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων χωρίς 
χημικά μέσα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό και για να 
προάγουν και διευκολύνουν την 
ευαισθητοποίηση και τη διάθεση ακριβών 
και ισορροπημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα φυτοφάρμακα στο ευρύ κοινό, ιδίως 
όσον αφορά την ωφέλεια και τους 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, 
τους οργανισμούς που δεν αποτελούν 
στόχο και το περιβάλλον και την ύπαρξη 
εναλλακτικών λύσεων χωρίς χημικά μέσα.

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
υποχρεωτικά συστήματα συλλογής 
πληροφοριών για τα περιστατικά οξείας ή 
χρόνιας δηλητηρίασης, ιδιαίτερα μεταξύ 
των χρηστών, των εργαζομένων και των 
κατοίκων. 

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 59, παρ. 2 της πρώτης ανάγνωσης)
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Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι ακόλουθες 
εργασίες από επαγγελματίες χρήστες, και 
ενδεχομένως από διανομείς, να μην θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, στο 
πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης και 
επί τη βάσει σχετικών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας, τα αναγκαία μέτρα ώστε 
οι ακόλουθες εργασίες από επαγγελματίες 
χρήστες, και ενδεχομένως από διανομείς, 
να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον:

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 78, παρ. 1 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Κατά τη συλλογή δεδομένων 
λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι 
αμπελουργοί της Κοινότητας δεν 
επιβαρύνονται με πρόσθετες υποχρεώσεις 
υποβολής εγγράφων και δυσανάλογες 
υποχρεώσεις κοινοποίησης και 
αναφοράς.

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 99 της πρώτης ανάγνωσης)
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Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 16α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 16 α
Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες 

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

Or. de

(επαναφέρει την τροπ. 102 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι - παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, 
αρχές βιολογικής γεωργίας, πληροφορίες 
για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά 
καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες 
γραμμές για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών.

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών, στρατηγικών και τεχνικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
και βιολογικών και άλλων μεθόδων 
προστασίας καλλιεργειών, πληροφορίες 
για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά 
καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες 
γραμμές για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών.

Or. de

(επαναφέρει εν μέρει την τροπ. 111 της πρώτης ανάγνωσης)
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Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο 
που λαμβάνουν υπόψη τοπικές 
παραμέτρους για τη δημιουργία 
υδρολογικών λεκανών, όπως το κλίμα, οι 
τύποι και η κλίση του εδάφους.

Or. de

(επαναφέρει εν μέρει την τροπ. 119 της πρώτης ανάγνωσης)
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