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Τροπολογία 1
Anthea McIntyre
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0045/2019
Jytte Guteland
Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
(2017/2284(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. 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·

17. επισημαίνει περαιτέρω ότι η 
μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων 
είναι πιθανόν να προκύψει μέσω 
συστημικών αλλαγών 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·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν 
τις καθορισμένες προθεσμίες για την 
έκδοση των αναθεωρημένων ΕΣΔ· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν ακόμη πράξει να τα εκδώσουν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, αυτή τη φορά με 
σαφείς ποσοτικούς στόχους και ως 
μετρήσιμο γενικό στόχο την άμεση και 
μακροπρόθεσμη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
σαφώς καθορισμένων ετήσιων στόχων 
μείωσης, και με ιδιαίτερη προσοχή όσον 
αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στους 
επικονιαστές και την προώθηση και 
υιοθέτηση μη χημικών εναλλακτικών 
λύσεων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με 
τις αρχές της ΙΡΜ·

42. καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν 
τις καθορισμένες προθεσμίες για την 
έκδοση των αναθεωρημένων ΕΣΔ· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν ακόμη πράξει να τα εκδώσουν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, αυτή τη φορά με 
σαφείς ποσοτικούς στόχους και ως 
μετρήσιμο γενικό στόχο την άμεση και 
μακροπρόθεσμη μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
σαφώς καθορισμένων ετήσιων στόχων 
μείωσης, και με ιδιαίτερη προσοχή όσον 
αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στους 
επικονιαστές και την προώθηση και 
υιοθέτηση μη χημικών εναλλακτικών 
λύσεων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με 
τις αρχές της ΙΡΜ·
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62. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τις επενδύσεις τους σε πρακτικές 
προσαρμογής που εμποδίζουν τις 
αγροχημικές ουσίες να φθάνουν στην 
επιφάνεια και στα βαθέα ύδατα, καθώς και 
σε μέτρα που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της πιθανής απόπλυσης των εν 
λόγω ουσιών στα υδατορρεύματα, τους 
ποταμούς και τις θάλασσες· συνιστά να 
απαγορεύεται η χρήση τους σε εδάφη που 
ενδέχεται να αποστραγγίζονται προς 
υπόγεια ύδατα·

62. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τις επενδύσεις τους σε πρακτικές 
προσαρμογής που εμποδίζουν τις 
αγροχημικές ουσίες να φθάνουν στην 
επιφάνεια και στα βαθέα ύδατα, καθώς και 
σε μέτρα που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της πιθανής απόπλυσης των εν 
λόγω ουσιών στα υδατορρεύματα, τους 
ποταμούς και τις θάλασσες· συνιστά να 
απαγορεύεται η χρήση τους σε εδάφη που 
γειτνιάζουν με υπόγεια ύδατα μικρού 
βάθους και προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές·
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64. καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει αμέσως τη χρήση 
φυτοφαρμάκων με δραστικές ουσίες που 
είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή ή έχουν 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και 
είναι επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα 
ζώα·

64. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη και 
ενιαία εφαρμογή των κριτηρίων 
αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας για 
δραστικές ουσίες που είναι 
μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ή που έχουν 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής·
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