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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και υπογραμμίζει τη σημασία της για τον 
καθορισμό ενός πλαισίου για την ασφαλή και βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων·

2. θεωρεί ουσιώδη την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας σε συνδυασμό με τη 
γενική πολιτική της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (κανονισμός για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα)1, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα 
βιοκτόνα)2, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (κανονισμός για τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων)3 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νομοθεσία για τα 
τρόφιμα)4·

3. εκτιμά τις προσπάθειες για διασφάλιση της επιτυχίας όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, μέσω της μείωσης των κινδύνων και των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και 
στο περιβάλλον και μέσω της προώθησης της χρήσης πρακτικών και τεχνικών που 
αποτελούν εναλλακτικές οικολογικές λύσεις αντί των φυτοφαρμάκων·

4. επισημαίνει ότι, ενώ τα κράτη μέλη γενικά έχουν συστήματα για να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες σχετικά με την οξεία δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα, αμφισβητείται η 
ακρίβεια αυτών των δεδομένων και η χρήση τους· επισημαίνει ότι συστήματα για τη 
συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών σχετικά με τη χρόνια δηλητηρίαση δεν έχουν 
εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα·

5. σημειώνει ότι η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας (COM(2017)0587) που παρουσιάστηκε 
τον Οκτώβριο του 2017 αναμενόταν να παρουσιαστεί από την Επιτροπή στις 26 
Νοεμβρίου 2014·

6. σημειώνει επίσης ότι στην έκθεση προόδου της Επιτροπής για το 2017 εντοπίζονται 
σημαντικά κενά στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) των κρατών μελών, ορισμένα από τα 
οποία εγκρίθηκαν με σημαντικές καθυστερήσεις και με κάποιον βαθμό διαφοροποίησης 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 
2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής 
και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 
16.3.2005, σ. 1).
4 Κανονισμός (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 (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
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όσον αφορά την πληρότητά τους και την κάλυψη, π.χ. μόνο πέντε ΕΣΔ έχουν 
μετρήσιμους στόχους μείωσης·

7. σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν μεταβάλει τους αρχικούς στόχους τους και 
εστιάζουν περισσότερο στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ) παρά σε πραγματικές μειώσεις στις ποσότητες που 
χρησιμοποιούνται·

8. θεωρεί ότι τα ΕΣΔ πρέπει να βασίζονται σε αποτελέσματα και αξιολογήσεις, όπως 
επίσης και στα μέσα·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την εναρμόνιση των δεικτών κινδύνου σε 
επίπεδο ΕΕ και να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες 
πληροφορίες στα εθνικά τους σχέδια δράσης, τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
συνεκτικότητα και να είναι συγκρίσιμα, καθώς και να περιλαμβάνουν μετρήσιμους και 
εφικτούς σκοπούς και στόχους, και να συλλέγουν πιο αξιόπιστα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της 
έκθεσης στα γεωργικά φάρμακα για την υγεία, τους καταναλωτές, τα ζώα, την ποιότητα 
του εδάφους, το περιβάλλον, καθώς και σχετικά με την ιχνηλασιμότητα της έκθεσης 
επαγγελματιών και μη επαγγελματιών στα γεωργικά φάρμακα·

10. ζητεί, επομένως, τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων, 
όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/20095 σχετικά με τις στατιστικές για 
τα γεωργικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απλών δεικτών και της 
μεγαλύτερης έμφασης στα εργαλεία παρακολούθησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

11. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τα στατιστικά 
στοιχεία για τη χρήση των φυτοφαρμάκων, δεδομένου ότι έχει επιπτώσεις στο κοινό και 
στα δημόσια αγαθά, που υπερβαίνουν τα απλά εμπορικά συμφέροντα·

12. θεωρεί ότι η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (IPM) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
παρούσας οδηγίας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη μείωσης της 
εξάρτησης από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η οποία, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες 
που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 %, 
και ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύτιμο σύνολο εργαλείων για τους γεωργούς όσον αφορά 
την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών και των ασθενειών και τη διασφάλιση 
της απόδοσης της παραγωγής·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί πλήρης δέσμευση για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, και πιστεύει ότι 
αυτό θα πρέπει να διορθωθεί προκειμένου να αναπτυχθεί μια γεωργία περισσότερο 
βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη και φιλική για την υγεία του ανθρώπου, με 
χαμηλότερο κόστος και με οφέλη για το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους
γεωργούς, δεδομένου ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι συχνά 
απαραίτητη για την καλλιέργεια των φυτών·

14. τονίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό τα χημικά φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούνται 

                                               
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1).
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ως έσχατη λύση στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αφού εξαντληθούν 
άλλες φυσικές και βιολογικές μέθοδοι, και ότι θα πρέπει πάντα να εφαρμόζονται 
επιλεκτικά και στοχευμένα·

15. τονίζει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εργαλειοθήκη λύσεων για την 
προστασία των καλλιεργειών τους, μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών, 
ουσιών χαμηλού κινδύνου, φυσικών μεθόδων και εναλλακτικών λύσεων ως προς αυτές, 
όπως οργανισμούς ή εκχυλίσματα (βιολογικός έλεγχος), προκειμένου να διασφαλιστεί 
μια συνολική στρατηγική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που μπορεί να εφαρμοστεί 
από τους ευρωπαίους γεωργούς·

16. υπενθυμίζει ότι τα φυτοφάρμακα είναι σημαντικά εργαλεία για τη γεωργία, καθώς και 
για τον έλεγχο ζιζανίων και επιβλαβών οργανισμών σε αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πάρκων και των σιδηροδρόμων, ειδικά για τη 
μείωση, την εξάλειψη και την πρόληψη των απωλειών παραγωγής που προκαλούν οι 
επιβλαβείς οργανισμοί, οι ασθένειες, τα ζιζάνια και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, 
καθώς και για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ανθεκτικότητας των παθογόνων, και 
βοηθούν έτσι στη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, ώστε να μπορούν να 
παράγουν τα προϊόντα τους με ασφάλεια και σε προσιτές τιμές·

17. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η αυξημένη ανθεκτικότητα στα φυτοφάρμακα οδηγεί σε 
αύξηση της χρήσης και σε μεγαλύτερη εξάρτηση·

18. επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της EFSA για τα 
υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα, το 97,2 % των δειγμάτων σε ολόκληρη 
την Ευρώπη ήταν εντός των νόμιμων ορίων, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία της 
ΕΕ, κάτι που αποδεικνύει ότι το σύστημα παραγωγής τροφίμων είναι πολύ αυστηρό και 
ασφαλές·

19. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει μια σειρά μέτρων για να προστατεύσουν το 
υδάτινο περιβάλλον από τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά ύδατα γίνονται, σε 
γενικές γραμμές, πιο καθαρά, αν και υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης·

21. ζητεί περισσότερες επενδύσεις σε πρακτικές προσαρμογής που εμποδίζουν τις 
αγροχημικές ουσίες να καταλήγουν στα επιφανειακά και τα βαθέα ύδατα·

22. ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της πιθανής απορροής αυτών των 
ουσιών σε κανάλια νερού, ποταμούς και θάλασσες, και συνιστά να απαγορεύεται η 
χρήση τους σε εδάφη που ενδέχεται να αποστραγγίζονται προς υπόγεια ύδατα·

23. επισημαίνει την οικονομική αποδοτικότητα της αποτροπής της εισόδου των 
φυτοφαρμάκων στα συστήματα γλυκών υδάτων, σε αντίθεση με τις δαπανηρές 
τεχνολογίες απομάκρυνσής τους·

24. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί στους γεωργούς πρόσβαση στις τελευταίες ψηφιακές 
τεχνολογίες και να γίνουν επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας και την ψηφιακή γεωργία, 
ούτως ώστε να αποτρέπεται η διασπορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μη 
στοχευόμενες περιοχές και να αναπτυχθούν μέθοδοι βιολογικού ελέγχου·



PE615.419v02-00 6/10 AD\1162270EL.docx

EL

25. υπογραμμίζει την ανάγκη για έρευνα και καινοτομία όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, δεδομένου ότι η αυξημένη 
διαθεσιμότητα στην αγορά θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο ανθεκτικότητας στις 
δραστικές ουσίες και τις συνέπειες στα μη στοχευόμενα είδη που σχετίζονται με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως·

26. προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση βάσει κινδύνου σχετικά με τη 
διαχείριση και τη χρήση αυτών των προϊόντων, η οποία θα στηρίζεται σε ανεξάρτητα 
επιστημονικά δεδομένα που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους·

27. τονίζει ότι οι χρήσεις ήσσονος σημασίας επηρεάζονται ιδιαίτερα από την έλλειψη των 
σχετικών δραστικών ουσιών·

28. θεωρεί ότι οι περαιτέρω επενδύσεις και η έρευνα όσον αφορά τον εξοπλισμό και την 
τεχνολογία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ώστε τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά και να μειωθεί η 
πιθανή έκθεση των γεωργών, των χρηστών και του ευρέος κοινού·

29. θεωρεί ότι μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης θα ωθούσε τη βιομηχανική έρευνα στην 
ανάπτυξη νέων δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων νέων, 
καινοτόμων ουσιών χαμηλού κινδύνου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διάθεση 
φυτοπροστατευτικών εργαλείων στους γεωργούς, η δυνατότητα ταχύτερης μετάβασης 
σε βιώσιμα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η αύξηση της αποδοτικότητας της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας·

30. προειδοποιεί επίσης για τις πολυάριθμες παρεκκλίσεις που υπονομεύουν την 
προβλεψιμότητα της χρήσης και δυσχεραίνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία 
από τις επιχειρήσεις·

31. υπενθυμίζει τη σημασία της κινητοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με βιολογικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου και να αναζητηθούν μηχανικές ή 
χημικές λύσεις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον·

32. τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή την έγκριση 
τύπου για πιο περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για μικρό αριθμό 
βασικών καλλιεργειών των εξόχως απόκεντρων περιοχών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
να καταστούν περισσότερο βιώσιμες οικονομικά και πιο ανταγωνιστικές, ιδίως στο 
πλαίσιο του ανοίγματος των αγορών στις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

33. τονίζει τη σημασία των βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου και την ανάγκη 
στήριξης της ανάπτυξης, της έγκρισης και της διάθεσης αυτών στην αγορά της ΕΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις απαιτούμενες αλλαγές στην ισχύουσα 
νομοθεσία για την καθιέρωση κοινού ορισμού, εισάγοντας μια σαφή διάκριση μεταξύ 
βιολογικών και συνθετικών χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

34. καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά την απαγόρευση εισαγωγής απαγορευμένων 
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ από τρίτες χώρες·

35. υποστηρίζει ότι τα φυτοφάρμακα με βάση τα νεονικοτινοειδή διαδραματίζουν ιδιαίτερο 
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ρόλο στην ανησυχητική μείωση των πληθυσμών των μελισσών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, όπως καταδεικνύουν διάφορες διεθνείς μελέτες οι οποίες έχουν αποτελέσει τη 
βάση αναφορών από πολίτες, με εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές από ολόκληρη την 
ήπειρο·

36. συνιστά τα κράτη μέλη να εντείνουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί γνωρίζουν πώς να 
χρησιμοποιούν ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ότι είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις αυτών, όπως επίσης και ότι γνωρίζουν πώς να 
προστατεύουν τόσο τη δική τους υγεία όσο και των άλλων· 

37. επισημαίνει τη σημασία των υποστηριζόμενων από την ΚΓΠ υπηρεσιών παροχής 
γεωργικών συμβουλών (FAS), οι οποίες βοηθούν τους γεωργούς, μεταξύ άλλων, να 
μειώσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων και να ενσωματώσουν με επιτυχία και με 
οικονομικό τρόπο την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στις συνήθεις πρακτικές τους και 
να καταφεύγουν στα χημικά φυτοφάρμακα μόνον εφόσον είναι απαραίτητο και αφού 
έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικές και βιολογικές εναλλακτικές λύσεις·

38. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών εντός των κρατών μελών 
και μεταξύ αυτών, και τονίζει τη σημασία που έχει η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων όσον αφορά εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων, καθώς 
και η πλήρης αξιοποίηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας·

39. επισημαίνει περαιτέρω ότι η βέλτιστη μείωση του όγκου των φυτοφαρμάκων είναι 
πιθανόν να προκύψει από συστημικές αλλαγές που μειώνουν την ευαισθησία σε 
επιθέσεις επιβλαβών οργανισμών, ευνοούν τη δομική και βιολογική ποικιλομορφία 
έναντι των μονοκαλλιεργειών και της συνεχούς καλλιέργειας, και μειώνουν την 
ανθεκτικότητα των επιβλαβών οργανισμών στις δραστικές ουσίες· επισημαίνει, 
επομένως, την ανάγκη να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής, να χρηματοδοτηθούν 
και να ενσωματωθούν οι αγροοικολογικές μέθοδοι που αυξάνουν τη συνολική 
ανθεκτικότητα του γεωργικού συστήματος στους επιβλαβείς οργανισμούς·

40. επισημαίνει ότι είναι απολύτως αναγκαία η τακτική αξιολόγηση της αναλογικότητας 
μεταξύ της ποσότητας των πωληθέντων γεωργικών φαρμάκων και της γεωργικής 
έκτασης στην οποία εφαρμόζονται, στηριζόμενη στις βάσεις δεδομένων χρηστών και 
στα αρχεία πωλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
πλατφόρμες για ορθές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την 
ολοκληρωμένη προστασία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

41. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης των χρηστών ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής και βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τονίζει ότι τόσο 
οι επαγγελματίες όσο και οι μη επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή 
κατάρτιση, η οποία θα πρέπει να επεκτείνεται και στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις· 

42. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν καθιερωθεί σε όλα τα κράτη 
μέλη συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης σχετικά με τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί περίπου 4 
εκατομμύρια χρήστες, αλλά σημειώνει ότι λόγω ανεπάρκειας δεδομένων, υπάρχει 
έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των χρηστών φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων που δεν έχουν λάβει ακόμη κατάρτιση·

43. τονίζει ότι η βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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