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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Γενικό πλαίσιο και επισκόπηση των πηγών στοιχείων 

 

Τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να καταρτιστεί έκθεση για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά (στο εξής αναφέρεται ως «ο κανονισμός»). Η παρούσα έκθεση 

αποτελεί μέρος του προγράμματος ελέγχου εφαρμογής της επιτροπής ENVI. 

Η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου (EVAL) της Διεύθυνσης Εκτίμησης 

Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ΓΔ EPRS) παρείχε 

εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Προκειμένου να 

προετοιμαστούν τα απαιτούμενα στοιχεία της έρευνας, ανατέθηκε μελέτη για την αξιολόγηση 

της εφαρμογής του κανονισμού. Τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν σε μια αξιολόγηση της 

ευρωπαϊκής εφαρμογής και δημοσιεύθηκαν επισήμως τον Απρίλιο του 20181. 

Η μελέτη βασίστηκε σε τέσσερις αλληλένδετες ερευνητικές κατευθύνσεις: 

- αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με 

τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και των επιπτώσεών 

της. Χαρτογράφηση της χρήσης από τα κράτη μέλη των παρεκκλίσεων που 

χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού·  

- αξιολόγηση των κριτηρίων και της ικανότητας για αξιόπιστη και 

εναρμονισμένη «ταυτοποίηση κινδύνου» των δραστικών ουσιών·  

- αξιολόγηση της ικανότητας των κρατών μελών για αξιόπιστη «έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων» και της ομοιομορφίας της· 

- χαρτογράφηση των πρακτικές επιστημονικής (εκτίμηση κινδύνου) 

αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ ξανά ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του 

κανονισμού. Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής συγκέντρωσε νέα δεδομένα και πορίσματα 

και είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για την παρούσα έκθεση εφαρμογής. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για 

την αξιολόγηση REFIT2 της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, και τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του 2019. 

 

Ο κύριος στόχος αμφότερων των αξιολογήσεων είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης της 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en


 

PE618.104v01-00 4/13 PR\1145658EL.docx 

EL 

Επιτροπής είναι ευρύτερο1, τα τυποποιημένα κριτήρια για την αξιολόγηση είναι, εντούτοις, 

ίδια. 

 

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2016, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε σε απόφαση 

όσον αφορά την υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Επιτροπής όσον αφορά 

την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή, ως 

αρμόδια για τη διαχείριση κινδύνου, έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι δραστικές 

ουσίες που εγκρίνει δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή 

για το περιβάλλον. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η Επιτροπή μπορεί να είναι υπερβολικά 

επιεικής στις πρακτικές της και ενδεχομένως να μην λαμβάνει επαρκώς υπόψη την αρχή της 

προφύλαξης. 

Υπάρχουν επίσης σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 

συναφείς προδικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη από τον εισηγητή. 

Η πρόσφατη διαμάχη σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 

glyphosate τόνισε περαιτέρω το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη σχετικά με την έγκριση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ έχει κλονιστεί σοβαρά. Τον Οκτώβριο του 2017, η 

Επιτροπή χαρακτήρισε παραδεκτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η 

απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα 

τοξικά φυτοφάρμακα»2. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες ζήτησαν από την Επιτροπή «να 

προτείνει στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν το glyphosate, να μεταρρυθμίσουν τη διαδικασία 

έγκρισης των φυτοφαρμάκων και να θεσπίσουν υποχρεωτικούς στόχους για τη μείωση της 

χρήσης των φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ». 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, τον Φεβρουάριο του 2018, να 

συστήσει ειδική επιτροπή της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST), με 

αντικείμενο την ανάλυση και αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της διαδικασίας έγκρισης 

φυτοφαρμάκων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται 

και της επιστημονικής της ποιότητας, της ανεξαρτησίας της διαδικασίας από τη βιομηχανία 

και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και των αποτελεσμάτων που 

έχει. 

 

Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2018, σε συνέχεια της απάντησής της στην ΕΠΠ3, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε επίσημα μια στοχοθετημένη αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα και εξέδωσε πρόταση κανονισμού για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 

αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ4 και για την τροποποίηση, μεταξύ 

άλλων, των κανονισμών των  οποίων η εφαρμογή εξετάζεται εδώ. 

 

Αυτό δείχνει ότι η αξιολόγηση ενός περίπλοκου ρυθμιστικού συστήματος για την εναρμόνιση 

και την παρακολούθηση της διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην εσωτερική 

αγορά της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα.  

 

                                                 
1 Συγκεκριμένα, καλύπτει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά, στον οποίον επικεντρώνεται η παρούσα έκθεση εφαρμογής, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα 

όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης 
2
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/el?lg=el 

3 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EL/C-2017-8414-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF 
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/el?lg=el
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EL/C-2017-8414-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Ο εισηγητής 

λαμβάνει επίσης υπόψη άλλες σχετικές μελέτες και εκθέσεις που εκπονήθηκαν από εθνικές 

αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο κανονισμός στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα 

 

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια θεματική στρατηγική σχετικά με την αειφόρο 

χρήση των φυτοφαρμάκων σε όλα τα κράτη μέλη. Σε συνέχεια αυτής, το 2006, η Επιτροπή 

εξέδωσε πρόταση κανονισμού για την κατάργηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η τελική πράξη 

(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, που βρίσκεται στο επίκεντρο εν προκειμένω) 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα το 2009. 

Ο κανονισμός θέσπισε κανόνες για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό 

εμπορική μορφή, καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχό τους 

εντός της ΕΕ. Καθόρισε κανόνες τόσο για την έγκριση των δραστικών ουσιών, των 

αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών ουσιών που περιέχουν τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ή από τις οποίες αποτελούνται, όσο και για τα πρόσθετα και τα βοηθητικά. 

 

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο που εισήγαγε ο κανονισμός ήταν μια σειρά από αυστηρά 

κριτήρια αποκλεισμού1 για την έγκριση των δραστικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ. Τα κριτήρια 

θεσπίστηκαν με σκοπό τον αποκλεισμό των πλέον τοξικών ουσιών από την αγορά. Η θέσπιση 

κριτηρίων αποκλεισμού σημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης διέπεται από μια προσέγγιση 

βάσει επικινδυνότητας, κάτι που δεν συνέβαινε δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

 

Η προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας στηρίζεται σε μια άλλη αρχή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ: την αρχή της πρόληψης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η 

εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της αρχής της προφύλαξης όταν υπάρχει 

επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τους κινδύνους που ενέχουν τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή για το περιβάλλον. 

 

Κανονιστικές διαδικασίες για την έγκριση δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκεινται σε διπλή διαδικασία 

έγκρισης: οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ και τα εμπορικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκρίνονται στη συνέχεια σε επίπεδο κράτους μέλους. 

 

Στον πυρήνα του κανονισμού βρίσκονται τρία κύρια μέσα: 

α ) έγκριση των δραστικών ουσιών από εθνικές αρμόδιες αρχές, την EFSA και την Επιτροπή, 

σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών (συγκεντρώνονται στη μόνιμη 

επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών) 

                                                 
1
 Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει ότι μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν δεν έχει 

ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή, ανθεκτική και βιοσυσσωρεύσιμη, τοξική για 

το περιβάλλον ή ως ενδοκρινικός διαταράκτης για τον άνθρωπο και τους μη στοχευόμενους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι 

εάν το στάδιο του προσδιορισμού των κινδύνων οδηγήσει σε μια κατάταξη της δραστικής ουσίας που πληροί οποιοδήποτε 

από τα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, τότε θα πρέπει να αποκλειστεί και να απαγορευθεί η χρήση 

της ουσίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Bozzini 2018, Παράρτημα II της ευρωπαϊκής 

αξιολόγησης εφαρμογής, σ. 21) 
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β ) έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες 

γ ) εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο εγκρίσεων και 

χορήγησης αδειών 

 

Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει διάφορα στάδια: 

1. η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται σε μια χώρα της ΕΕ που είναι το 

«κράτος μέλος-εισηγητής»· 

2. το κράτος μέλος-εισηγητής επαληθεύει ότι η αίτηση είναι παραδεκτή· 

3. το κράτος μέλος-εισηγητής καταρτίζει σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης· 

4. η EFSA εκδίδει τα συμπεράσματά της· 

5. η επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών ψηφίζει υπέρ ή κατά της 

έγκρισης· 

6. έγκριση από την Επιτροπή· 

7. δημοσίευση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

 

Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν περιέχει συνήθως περισσότερα από ένα συστατικά. Το 

δραστικό συστατικό κατά των παρασίτων/ασθενειών των φυτών καλείται «δραστική ουσία». 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα περιέχουν τουλάχιστον μία εγκεκριμένη δραστική ουσία, 

που μπορεί να είναι μικροοργανισμός, φερομόνη ή εκχύλισμα φυτικών προϊόντων. 

 

Οι έλεγχοι της διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης 

τους πραγματοποιούνται από κράτη μέλη.  

Κύριοι τομείς ανησυχίας 

 

Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής που δημοσιεύθηκε από την EPRS εντόπισε διάφορες 

ανησυχίες σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού. Στο σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής 

εστιάζει κυρίως στις πτυχές που έχουν αρνητικές συνέπειες για την επίτευξη των στόχων για 

την υγεία και το περιβάλλον.  

 

Ειδικότερα, σε αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται βάσει 

του άρθρου 53 χωρίς να παρέχεται ικανοποιητική αιτιολόγηση ή το γεγονός ότι ορισμένα 

σημαντικά ζητήματα δεν αξιολογούνται επαρκώς (για παράδειγμα, τα ακούσια μείγματα και 

οι συνδυαστικές επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, η 

υποβάθμιση των φυτοφαρμάκων σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η ανοσοτοξικότητα και η 

νευροτοξικότητα κατά την ανάπτυξη). 

 

Παρόλο που ο κανονισμός είχε ως αποτέλεσμα σαφή πρόοδο όσον αφορά την καλύτερη 

προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με τη θέσπιση κριτηρίων 

αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας, η ανεπαρκής εναρμόνιση (π.χ. οικοτοξικολογία) 

παρεμποδίζει την αξιολόγηση των ουσιών και, ως εκ τούτου, την αποτελεσματική εφαρμογή 
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στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς. 

 

Η αξιολόγηση εντόπισε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τη διαφάνεια. Ιδιαιτέρως 

προβληματική είναι η μη διαθεσιμότητα οικονομικά εφικτών και προσιτών εναλλακτικών 

λύσεων και το γεγονός ότι οι ορθές γεωργικές πρακτικές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας, καθώς και η αυξημένη χρήση και διαθεσιμότητα των ουσιών χαμηλού 

κινδύνου, δεν προάγονται επαρκώς. Φαίνεται, επίσης, ότι οι στόχοι και τα μέσα του 

κανονισμού δεν συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, της επισιτιστικής 

ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων, ούτε και 

με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Η εφαρμογή του 

κανονισμού είναι προβληματική. Υπάρχουν ενδείξεις αύξησης του εμπορίου παράνομων και 

παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που έχει διαπιστωθεί κατά τα τελευταία 

έτη. 

 
Συστάσεις του εισηγητή 

 

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ 

όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του 

κανονισμού. Αν και οι στόχοι του κανονισμού που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον 

αναφέρονται ως σχετικοί με τις πραγματικές ανάγκες, η αξιολόγηση έδειξε ότι αυτοί οι δύο 

στόχοι δεν επιτυγχάνονται στην πράξη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα προβλημάτων όσον αφορά 

την πρακτική εφαρμογή των τριών βασικών εργαλείων του κανονισμού που προσδιορίζονται 

στην αξιολόγηση της EPRS: (α) έγκριση ουσιών, (β) έγκριση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες ουσίες, και γ) εφαρμογή των κανονιστικών 

αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο εγκρίσεων και χορήγησης αδειών. 

 

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ο εισηγητής 

θεωρεί ότι πολλές πτυχές της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η καταχρηστική εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης, όπως 

αποδεικνύεται από την αύξηση του αριθμού των παρεκκλίσεων που προβλέπονται δυνάμει 

του άρθρου 53, η συχνή χρήση της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού 

χαρακτήρα, η συμβατότητα του κανονισμού με την αρχή της προφύλαξης και η ανεπαρκής 

εναρμόνιση των απαιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένα επιστημονικά πεδία για την αξιολόγηση των ουσιών βάσει 

των κριτηρίων αποκλεισμού. 

 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής 

σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα του μοντέλου εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ που 

καλύπτει μεταξύ άλλων τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι 

ορισμένες από τις κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων δεν 

αντιμετωπίζονται επαρκώς στην παρούσα πρόταση, ιδίως δε το στάδιο της διαχείρισης 

κινδύνου που πραγματοποιείται από την επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών 

στο πλαίσιο της έγκρισης δραστικών ουσιών. Η ενισχυμένη διαφάνεια είναι επίσης 

απαραίτητη όσον αφορά πτυχές της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

 

Επιπλέον, η αποτελεσματική εφαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καλύτερη εναρμόνιση 

με τις πολιτικές της ΕΕ και χωρίς να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την προώθηση 

εναλλακτικών λύσεων. 
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Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων 

βάσει του κανονισμού είναι ανεπαρκής και ότι απαιτείται η βελτίωση των ελέγχων σε εθνικό 

επίπεδο. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(2017/2128(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 Συμβουλίου1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 

και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 

κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/20063, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου 

που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 

ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής 

ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/20115, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού 

κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης6,  

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 

2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Επιτροπής όσον 

αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

                                                 
1 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1. 
2 ΕΕ L 70 της 16.03 2005, σ. 1. 
3 ΕΕ L 353 της 31.12 2008, σ. 1. 
4 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0395. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0042. 
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(φυτοφαρμάκων)1, 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και των σχετικών παραρτημάτων του, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ EPRS)2 τον Απρίλιο του 2018, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης 

Νοεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-673/13 P Επιτροπή κατά Stichting Greenpeace 

Nederland και PAN Europe και C-442/14 Bayer CropScience και Stichting De 

Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2018 για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 

αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις 

ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών 

τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται 

σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία 

διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις 

αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα 

τρόφιμα]3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 

12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση 

εκθέσεων πρωτοβουλίας, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 

της Υπαίθρου (A8-0000/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού προέκυψε 

ότι οι στόχοι σχετικά με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος δεν έχουν 

επιτευχθεί· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού δεν συνάδει με τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα των φυτοφαρμάκων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πρακτική εφαρμογή των 

τριών βασικών μέσων του κανονισμού -εγκρίσεων, αδειών και εφαρμογής 

                                                 
1https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces;jsessionid=9869CC69A6F5CBD6A3E5CF5F35C57

224 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
3 COM(2018)0179. 

https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces;jsessionid=9869CC69A6F5CBD6A3E5CF5F35C57224
https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces;jsessionid=9869CC69A6F5CBD6A3E5CF5F35C57224
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κανονιστικών αποφάσεων- δεν είναι ικανοποιητική και δεν διασφαλίζει την εκπλήρωση 

του στόχου του κανονισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της 

αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ιδίως όσον αφορά το ποιος πρέπει να 

προσκομίζει τα αποδεικτικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις και την προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή 

της καθιερωμένης προσέγγισης της αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, 

εκφράζονται σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ατελή εναρμόνιση των απαιτήσεων 

σχετικά με τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους 

επιστημονικούς τομείς, που ενδέχεται να εμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και, ως 

εκ τούτου, να έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκε πως οι επιδόσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών 

είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις διαθέσιμες ειδικές γνώσεις και το προσωπικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο κανονισμός και οι συναφείς νομικές απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε 

όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία και το 

περιβάλλον· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης είναι 

ανεπαρκής και έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον, ενώ 

προκαλεί τη δυσπιστία των πολιτών όσον αφορά το σύστημα ρύθμισης των ουσιών 

φυτοφαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων 

των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την έγκριση είναι ικανοποιητική· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, συχνά παρατηρούνται 

καθυστερήσεις όσον αφορά αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

κατά συνέπεια, αυτό οδηγεί ορισμένες φορές σε αύξηση των αδειών κυκλοφορίας που 

χορηγούνται από κράτη μέλη κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 53 του 

κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι 

παρεκκλίσεις αυτές χρησιμοποιούνται αντίθετα προς την αρχική πρόθεση του 

νομοθέτη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συγκεκριμένος 

κανονισμός σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει τις εθνικές προσπάθειες και δράσεις και προσδίδει 

προστιθέμενη αξία σε αυτές· 

Κύρια συμπεράσματα 

1. θεωρεί ότι η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να συνεχιστούν να 

λαμβάνονται κανονιστικά μέτρα στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων· 

2. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν έχει εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά και ότι, ως εκ τούτου, οι στόχοι του δεν επιτυγχάνονται στην πράξη· 
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3. επισημαίνει ότι οι στόχοι και τα μέσα του κανονισμού, καθώς και η εφαρμογή του, δεν 

συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, της επισιτιστικής 

ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων, ούτε 

και με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές· 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή αύξηση της χρήσης και των διαπιστωμένων 

περιπτώσεων καταχρηστικής εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης δυνάμει 

του άρθρου 53· 

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ατελής εναρμόνιση των δεδομένων και 

των απαιτήσεων δοκιμής σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς μπορεί να έχει άμεσες 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και τη γεωργική παραγωγή· 

6. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη 

διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, καθώς και για την περιορισμένη πρόσβαση σε 

πληροφορίες· εκφράζει τη λύπη του διότι ο βαθμός διαφάνειας των κρατών μελών-

εισηγητών είναι χαμηλός (όταν ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης), η 

προσβασιμότητα και η ευκολία χρήσης των πληροφοριών στο στάδιο όπου συμμετέχει 

η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι προβληματικές και 

διότι φαίνεται να μην επικρατεί διαφάνεια στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνου και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη τη θεωρούν επίσης προβληματική· 

7. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και η εφαρμογή τους από 

τους χρήστες δεν πληρούν απαραίτητα τις σχετικές προϋποθέσεις έγκρισης όσον αφορά 

τη σύνθεση και τη χρήση τους· 

8. τονίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ανάγκη 

προώθησης γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, 

μεταξύ άλλων και με την προώθηση της ανάπτυξης ουσιών χαμηλού κινδύνου· 

9. επισημαίνει ότι πολλά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν 

αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για πάνω από 15 χρόνια· 

10. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εναρμόνιση των κατευθυντήριων γραμμών σε 

τομείς όπως η οικοτοξικολογία ή η πορεία και η συμπεριφορά στο περιβάλλον δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί· 

11. τονίζει ότι η απουσία κατευθυντήριων γραμμών ή οι ελλιπείς κατευθυντήριες γραμμές 

συνιστούν σοβαρές αδυναμίες, που έχουν αρνητικές συνέπειες για την εφαρμογή του 

κανονισμού και, ως εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων του· 

12. υπογραμμίζει ότι τα διαθέσιμα έγγραφα καθοδήγησης δεν είναι πάντοτε νομικώς 

δεσμευτικά, γεγονός που δημιουργεί ρυθμιστική ανασφάλεια για τους αιτούντες και 

θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης· 

Συστάσεις 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
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του κανονισμού όσον αφορά τους ειδικούς τους ρόλους στο πλαίσιο των διαδικασιών 

έγκρισης και χορήγησης αδειών· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι στόχοι σχετικά με την 

προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι του 

στόχου βελτίωσης της φυτοπροστασίας· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ομοιόμορφη 

εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές, και να διασφαλίσουν ότι οι 

ουσίες αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν μόνον εφόσον υπάρχουν 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν παρουσιάζουν επικίνδυνες ιδιότητες (αποκλεισμού), 

όπως απαιτείται από τον κανονισμό· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως διαχειριστές κινδύνου στις 

διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης αδειών, να εφαρμόζουν δεόντως την αρχή της 

προφύλαξης και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των βρεφών και των παιδιών· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις άδειες που χορηγούνται βάσει των 

παρεκκλίσεων του άρθρου 53 του κανονισμού· 

18. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μεθόδους για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες 

παρεκκλίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την «αμελητέα έκθεση» ή 

τον «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των φυτών»· 

19. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη χρήση της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών 

επιβεβαιωτικού χαρακτήρα· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνολική διαφάνεια των 

διαδικασιών· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καλύτερη συνοχή μεταξύ του 

κανονισμού και της εφαρμογής του και των σχετικών νομοθετικών πράξεων και 

πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών 

φαρμάκων· 

22. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού, 

ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται 

στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή έχουν εισαχθεί 

από τρίτες χώρες· 

° 

° ° 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 


