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εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η μείωση της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα αποτελεί 
βασικό στόχο της οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
σχετικά με την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων13· τονίζει ότι η 
κατάρτιση ενός σχεδίου μείωσης των 
φυτοφαρμάκων, με σαφείς στόχους, 
ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει 
να οριστεί ως στόχος στο εθνικό σχέδιο 
δράσης κάθε κράτους μέλους το οποίο 
εγκρίνεται δυνάμει αυτής της οδηγίας και 
τονίζει επίσης ότι η μείωση των 
φυτοφαρμάκων θα πρέπει να οριστεί ως 
«κοινός δείκτης» μέσω του οποίου θα 
παρακολουθείται η πρόοδος· πιστεύει ότι 
στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 
2009/128/EΚ πρέπει να περιληφθούν 
υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο 
ΕΕ· 

_______________________
13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, ΕΕ 
L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

10. σημειώνει ότι η μείωση της 
εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα αποτελεί 
βασικό στόχο της οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
σχετικά με την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων13· τονίζει ότι η 
κατάρτιση ενός σχεδίου μείωσης των 
φυτοφαρμάκων, με σαφείς στόχους, 
ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει 
να οριστεί ως στόχος στο εθνικό σχέδιο 
δράσης κάθε κράτους μέλους το οποίο 
εγκρίνεται δυνάμει αυτής της οδηγίας και 
τονίζει επίσης ότι η μείωση των 
φυτοφαρμάκων θα πρέπει να οριστεί ως 
«κοινός δείκτης» μέσω του οποίου θα 
παρακολουθείται η πρόοδος· πιστεύει ότι 
στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 
2009/128/EΚ πρέπει να περιληφθούν 
υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο 
ΕΕ μετά από κατάλληλη εκτίμηση 
αντικτύπου·
_______________________
13 Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων, ΕΕ L 309 της 
24.11.2009, σ. 71.
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