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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Οκτωβρίου 2009
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή
φυτοφαρμάκων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

προστατευτικά προϊόντα. Ωστόσο, δεδομένου ότι αναμένεται
να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο ώστε
να καλύπτει τα βιοκτόνα, θα πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου
2012, να εξετασθεί από την Επιτροπή η επέκταση του
πεδίου εφαρμογής των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστα
σίας σε μηχανήματα για την εφαρμογή βιοκτόνων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,

(4)

Οι απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφά
λειας των προσώπων και, κατά περίπτωση, των κατοικίδιων
ζώων και των αγαθών καλύπτονται ήδη από την οδηγία
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανή
ματα (4) Είναι, επομένως, σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην
οδηγία 2006/42/ΕΚ οι βασικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων
μηχανημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων, ενώ παράλληλα
θα διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν με εκεί
νες της οδηγίας-πλαίσιο που σχετίζονται με τη συντήρηση
και επιθεώρηση.

(5)

Για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθεί
στις διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ αναφορά στην προ
στασία του περιβάλλοντος, περιορίζοντας παράλληλα τον
στόχο αυτό στην κατηγορία των μηχανημάτων και στους
κινδύνους που συνδέονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις περι
βαλλοντικής προστασίας.

(6)

Στα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων περιλαμβάνο
νται μηχανήματα αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα, φερόμενα
ή ημιφερόμενα από οχήματα, εναέρια, καθώς και ακινητοποι
ημένα μηχανήματα που προορίζονται για εφαρμογή φυτο
φαρμάκων, τόσο για επαγγελματική όσο και για μη επαγγελ
ματική χρήση. Περιλαμβάνονται επίσης τα μηχανήματα με
κινητήρα ή τα χειροκίνητα μηχανήματα, τα φορητά μηχανή
ματα και τα μηχανήματα χειρός με θάλαμο πίεσης.

(7)

Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις τις
οποίες πρέπει να πληρούν τα μηχανήματα εφαρμογής φυτο
φαρμάκων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή/και την
έναρξη χρήσης τους, ενώ οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποί
ησης είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προ
τύπων που θα προβλέπουν λεπτομερείς προδιαγραφές για τις
διάφορες κατηγορίες των μηχανημάτων αυτών, έτσι ώστε οι
κατασκευαστές να μπορούν να συμμορφωθούν με αυτές τις
απαιτήσεις.

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Είναι γνωστό ότι η χρήση φυτοφαρμάκων συνιστά απειλή
τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον.
Στην ανακοίνωσή της, της 12ης Ιουλίου 2006, με τίτλο
«Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρ
μάκων», η Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική που έχει στόχο
τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρ
μάκων για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.
Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
υιοθέτησαν την οδηγία 2009/128/ΕΚ, της 21ης Οκτωβρίου
2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων (3)
(η «οδηγία-πλαίσιο»).
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των μηχανη
μάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Όσον αφορά τον εξο
πλισμό εφαρμογής φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιείται ήδη
για επαγγελματικούς σκοπούς, η οδηγία-πλαίσιο θεσπίζει
απαιτήσεις για την επιθεώρηση και τη συντήρηση του εν
λόγω εξοπλισμού.
Η οδηγία-πλαίσιο εφαρμόζεται στα φυτοφάρμακα που είναι
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Είναι επομένως σκόπιμο να
περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
στα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων που είναι φυτο

(1) ΕΕ C 182 της 4.8.2009, σ. 44.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 (δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009.
(3) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

(4) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.
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(8)

Είναι βασικό να συμμετέχουν εξίσου στην κατάρτιση των
εναρμονισμένων προτύπων όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περι
λαμβανομένης της βιομηχανίας, των γεωργών και των περι
βαλλοντικών οργανώσεων, για να εξασφαλισθεί ότι τα πρό
τυπα αυτά εγκρίνονται επί τη βάσει σαφούς συναίνεσης όλων
των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων.

(9)

Κατά συνέπεια, η οδηγία 2006/42/ΕΚ θα πρέπει να τροπο
ποιηθεί αναλόγως.

(10)

(11)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (1), τα κράτη μέλη ενθαρρύνο
νται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυ
πώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρού
σας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και
να τους δημοσιοποιήσουν.
Όταν τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν είναι αρκετά
σαφή ώστε να επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των κινδύ
νων, τα κράτη μέλη, όταν λαμβάνουν μέτρα δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της
προφύλαξης η οποία είναι αρχή του κοινοτικού δικαίου
προσδιορισθείσα, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Επι
τροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2000, λαμβάνοντας ταυτό
χρονα δεόντως υπόψη τους άλλους κανόνες και αρχές που
περιέχονται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως η ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών και το τεκμήριο της συμμόρφωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
Η οδηγία 2006/42/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
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αρχίζουν να χρησιμοποιούνται μόνον αν συμμορφώνονται προς
τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και δεν θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, όπου
ενδείκνυται, κατοικίδια ζώα και αγαθά και, κατά περίπτωση, το
περιβάλλον, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται καταλλή
λως και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ή
υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.»·

3) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:

«Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβουλεύεται
με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη επισημαίνοντας
τα μέτρα που προτίθεται να θεσπίσει, ώστε να διασφαλισθεί σε
κοινοτικό επίπεδο, υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των προσώπων και, όπου ενδείκνυται, των κατοι
κίδιων ζώων και των αγαθών και, κατά περίπτωση, του περιβάλ
λοντος.»·

4) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:

«1.
Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μηχάνημα, το οποίο
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία και φέρει τη σήμανση “CΕ”,
συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και χρησιμοποι
είται σύμφωνα με τον προορισμό του ή υπό ευλόγως προβλέ
ψιμες συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την
ασφάλεια προσώπων ή, όπου ενδείκνυται, κατοικίδια ζώα ή
αγαθά ή, κατά περίπτωση, το περιβάλλον, λαμβάνει όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα για την απόσυρση του εν λόγω μηχανήματος
από την αγορά, για την απαγόρευση της διάθεσής του στην
αγορά ή/και της έναρξης χρήσης του ή για τον περιορισμό
της ελεύθερης κυκλοφορίας του.»·

1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«ιγ) “βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας”: υποχρεωτικές
διατάξεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατα
σκευή των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προ
στασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και,
όπου ενδείκνυται, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών
και, κατά περίπτωση, του περιβάλλοντος.
Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθορίζονται
στο παράρτημα Ι. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφά
λειας για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζονται
μόνο στα μηχανήματα που αναφέρονται στο τμήμα 2.4 του
εν λόγω παραρτήματος.»;
2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο ώστε
τα μηχανήματα να μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

5) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) στις Γενικές Αρχές, το σημείο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο σε πλείονα
μέρη. Το πρώτο μέρος έχει γενικό πεδίο εφαρμογής
και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη μηχανημάτων. Τα
άλλα μέρη αφορούν ορισμένα είδη πλέον συγκεκριμένων
εγγενών κινδύνων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο το παρόν
παράρτημα να εξετάζεται συνολικά, προκειμένου να εξα
σφαλίζεται η τήρηση όλων των συναφών βασικών απαι
τήσεων. Κατά τον σχεδιασμό των μηχανημάτων, λαμβά
νονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού μέρους όπως
και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα
μέρη, συναρτήσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης
των κινδύνων που διεξάγεται σύμφωνα με το σημείο 1
των εν λόγω γενικών αρχών. Βασικές απαιτήσεις υγείας
και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος
ισχύουν μόνο για τα μηχανήματα που αναφέρονται στο
τμήμα 2.4.»·
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β) Το Μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

2.4.4.

ii) Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:
«2.4.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

2.4.1.

Ορισμοί

“Μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων” είναι
μηχανήματα τα οποία προορίζονται για την
εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (*).
2.4.2.

Τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πρέ
πει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτί
μησης των κινδύνων που αναφέρονται στην
πρώτη παράγραφο κατά τρόπον ώστε να είναι
δυνατή η λειτουργία τους, η ρύθμιση και η
συντήρησή τους χωρίς ανεπιθύμητη έκθεση του
περιβάλλοντος σε φυτοφάρμακα.
Η διαρροή πρέπει να προλαμβάνεται πάντα.
2.4.3.

2.4.5.

Εφαρμογή φυτοφαρμάκου

2.4.5.1. Δόση εφαρμογής
Τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό
μέσω του οποίου η δόση εφαρμογής να ρυθμί
ζεται με ευχέρεια, ακρίβεια και αξιοπιστία.
2.4.5.2. Διανομή, εναπόθεση και μετατόπιση του ψεκαστι
κού νέφους του φυτοφαρμάκου

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να
κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφα
λίζεται ότι το φυτοφάρμακο εναποτίθεται στις
στοχευόμενες περιοχές προκειμένου να ελαχιστο
ποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές και να
προλαμβάνεται η μετατόπιση του ψεκαστικού
νέφους του φυτοφαρμάκου στο περιβάλλον.
Κατά περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζονται η
ομαλή διανομή και η ομοιογενής εναπόθεση.
2.4.5.3. Δοκιμές
Προκειμένου να επαληθευθεί ότι τα σχετικά τμή
ματα των μηχανημάτων συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα 2.4.5.1
και 2.4.5.2, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτη
μένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο
μηχανήματος, να αναλαμβάνει ο ίδιος ή να ανα
θέτει σε άλλους τη διενέργεια των καταλλήλων
δοκιμών.

Γενικά

Ο κατασκευαστής μηχανημάτων ή ο εξουσιοδο
τημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διε
νέργεια εκτίμησης των κινδύνων από την ανεπι
θύμητη έκθεση του περιβάλλοντος στα φυτο
φάρμακα, σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης
και ελάττωσης των κινδύνων που αναφέρεται
στις γενικές αρχές σημείο 1.

Πλήρωση και εκκένωση

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να
κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να διευκο
λύνεται η επακριβής πλήρωση με την αναγκαία
ποσότητα φυτοφαρμάκου και να διασφαλίζεται
η εύκολη και πλήρης εκκένωση ενώ θα εμποδί
ζεται η διαρροή φυτοφαρμάκων και θα αποφεύ
γεται η μόλυνση της πηγής του νερού κατά τη
διάρκεια αυτών των εργασιών.

i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο:
«Τα μηχανήματα τροφίμων, τα μηχανήματα που προορί
ζονται για τις βιομηχανίες καλλυντικών ή φαρμακευτικών
ειδών, τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα,
τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά
μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα κατεργασίας
ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά
και τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πρέπει
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων
υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν
κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4).»·
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2.4.5.4. Απώλειες κατά τη διακοπή
Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να
κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προ
λαμβάνονται οι απώλειες όταν διακόπτεται η
εφαρμογή του φυτοφαρμάκου.
2.4.6.

Συντήρηση

2.4.6.1. Καθαρισμός
Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να επιτρέπε
ται εύκολος και πλήρης καθαρισμός, χωρίς να
ρυπαίνεται το περιβάλλον.
2.4.6.2. Εργασίες συντήρησης

Έλεγχοι και παρακολούθηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολου και
ακριβούς ελέγχου, παρακολούθησης και άμεσης
παύσης της εφαρμογής των φυτοφαρμάκων από
τις θέσεις χειρισμού.

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να διευκο
λύνεται η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που
παρουσιάζουν φθορά χωρίς να ρυπαίνεται το
περιβάλλον.
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Επιθεωρήσεις

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολης σύνδε
σης των αναγκαίων οργάνων μέτρησης στα
μηχανήματα ώστε να ελέγχεται η ορθή τους
λειτουργία.
2.4.8.

Σήμανση των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και
των φίλτρων

Τα ακροφύσια, τα πλέγματα και τα φίλτρα πρέ
πει να φέρουν σήμανση έτσι ώστε ο τύπος και
το μέγεθός τους να μπορούν να προσδιορίζονται
σαφώς.
2.4.9.

Ένδειξη του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμάκου

Κατά περίπτωση, τα μηχανήματα πρέπει να είναι
εφοδιασμένα με ειδική φέρουσα εγκατάσταση
στην οποία ο χειριστής θα μπορεί να τοποθετεί
το όνομα του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμά
κου.
2.4.10. Φύλλο οδηγιών
Το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιέχει τις ακό
λουθες πληροφορίες:
α) προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τη
μείξη, τη φόρτωση, την εφαρμογή, την
κένωση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και
τη μεταφορά προκειμένου να αποφεύγεται η
μόλυνση του περιβάλλοντος·
β) λεπτομερείς όρους χρήσης για τις διάφορες
προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας,
περιλαμβανομένης της αντίστοιχης προετοι
μασίας και ρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε
να εξασφαλίζεται ότι το φυτοφάρμακο ενα
ποτίθεται μόνο στις στοχευμένες περιοχές,
ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι απώ
λειες σε άλλες περιοχές, ότι προλαμβάνεται
η εκτροπή του φυτοφαρμάκου στο περιβάλ
λον και, κατά περίπτωση, ότι εξασφαλίζεται
η ομοιόμορφη διανομή και η ομοιογενής
εναπόθεση του φυτοφαρμάκου·
γ) το φάσμα των τύπων και μεγεθών των ακρο
φυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το
μηχάνημα·
δ) τη συχνότητα ελέγχων και τα κριτήρια και
τη μέθοδο αντικατάστασης αναλώσιμων
εξαρτημάτων που επηρεάζουν την ομαλή
λειτουργία του μηχανήματος όπως των
ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλ
τρων·
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στ) τύπους φυτοφαρμάκων που μπορεί να
παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του
μηχανήματος·
ζ) ένδειξη ότι ο χειριστής θα πρέπει να επικαι
ροποιεί το όνομα του χρησιμοποιούμενου
φυτοφαρμάκου που αναγράφεται στην
ειδική φέρουσα εγκατάσταση που αναφέρε
ται στο τμήμα 2.4.9·
η) τη σύνδεση και χρήση ενδεχόμενου ειδικού
εξοπλισμού ή εξαρτημάτων και αναγκαία
προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·
θ) ένδειξη ότι το μηχάνημα ενδέχεται να υπό
κειται σε εθνικές απαιτήσεις για τακτική επι
θεώρηση από αρμόδιους φορείς, όπως προ
βλέπεται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με
σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των
φυτοφαρμάκων (**)·
ι)

τμήματα των μηχανημάτων που πρέπει να
ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η
ομαλή λειτουργία τους·

ια) οδηγίες για τη σύνδεση των απαραίτητων
οργάνων μέτρησης.
___________
(*) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(**) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.»
Άρθρο 2
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία
το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2011. Ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 15η Δεκεμβρίου 2011.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3

ε) καθορισμό της βαθμονόμησης, της καθημε
ρινής συντήρησης, της χειμερινής προετοι
μασίας και των άλλων ελέγχων που είναι
αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του
μηχανήματος·

Θέση σε ισχύ
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά από
εκείνη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 4
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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