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Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων ***I
P6_TA(2009)0247
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μηχανήματα για την
εφαρμογή φυτοφαρμάκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/EK, της 17ης Μαΐου 2006,
σχετικά με τα μηχανήματα (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
(2010/C 184 E/53)
(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(COM(2008)0535),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0307/2008),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A60137/2009),
1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

λαμβάνει γνώση της δήλωσης της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.
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·
4.

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

P6_TC1-COD(2008)0172
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Απριλίου 2009 εν
όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων
(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2009/127/ΕΚ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής: σχετικά με την τυποποίηση των μηχανημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων
Προκειμένου να υποστηρίξει τις βασικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2.4 του παραρτήματος Ι, η
Επιτροπή θα δώσει εντολή στην CEN να αναπτύξει εναρμονισμένα πρότυπα για κάθε κατηγορία μηχανημάτων
εφαρμογής φυτοφαρμάκων, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές για την πρόληψη της ανεπιθύμητης έκθεσης
του περιβάλλοντος σε φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με την εντολή θα απαιτείται, ειδικότερα, τα πρότυπα να παρέχουν
κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές για την προσαρμογή της μηχανικής θωράκισης, τον ψεκασμό σήραγγας και
των συστημάτων υποβοήθησης του ψεκασμού μέσω ρευμάτων αέρα, για την πρόληψη της μόλυνσης της πηγής
του νερού κατά την πλήρωση και κένωση και ακριβείς προδιαγραφές για τις οδηγίες του κατασκευαστή προκει
μένου να αποφευχθεί η εκτροπή του φυτοφαρμάκου κατά τον ψεκασμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές
παραμέτρους όπως τα ακροφύσια, η πίεση, το ύψος της ράμπας ψεκασμού, η ταχύτητα του ανέμου, η θερμο
κρασία του αέρα, η υγρασία και η ταχύτητα οδήγησης.

Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου ***I
P6_TA(2009)0248
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
(2010/C 184 E/54)
(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(COM(2008)0779),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0411/2008),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0218/2009),
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.

