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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. τονίζει τη σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα, 

προωθεί και διευκολύνει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 

αναπτύσσονται καλύτερα και ασφαλέστερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ), ενώ 

παράλληλα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα μιας μεγάλης ποικιλίας φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων· πιστεύει ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν την έγκριση ΦΠ συμβατών με βιώσιμα γεωργικά συστήματα, 

τα οποία είναι περιβαλλοντικά ορθά, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά, και τα 

οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τις μη επιδιωκόμενες επιπτώσεις, ιδίως στις μέλισσες 

και σε άλλους επικονιαστές και έντομα ωφέλιμα για τη γεωργία, όπως είναι οι φυσικοί 

εχθροί των επιβλαβών οργανισμών· 

2. σημειώνει ότι η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για ΦΠ συγκαταλέγεται στις αυστηρότερες 

στον κόσμο, επί του παρόντος διαρκεί πάνω από 11 έτη και απαιτεί κατά μέσο όρο 

περισσότερες από 200 επιστημονικές μελέτες και πάνω από 220 εκατομμύρια EUR για 

να καταστήσει ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά της ΕΕ· υπογραμμίζει την πεποίθησή 

του ότι το σύνολο των στόχων του κανονισμού μπορεί να επιτευχθεί πιο 

αποτελεσματικά εάν οι γεωργοί και οι παραγωγοί, ανεξαρτήτως των κρατών μελών στα 

οποία δραστηριοποιούνται, έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών και 

ΦΠ που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους επιβλαβείς 

οργανισμούς· τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος ΦΠ αποτελεί τη βάση για 

οποιαδήποτε ουσιαστική στρατηγική μείωσης διότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι 

γεωργοί θα εξαρτώνται από λιγότερο στοχευμένα και, κατά συνέπεια, λιγότερο 

αποτελεσματικά ΦΠ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση· εκφράζει, 

επομένως, την ανησυχία του για τον μικρό αριθμό νέων δραστικών ουσιών που έχουν 

εγκριθεί από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· επισημαίνει ότι 

από τότε που θεσπίστηκαν οι ισχύοντες κανόνες έχουν εγκριθεί μόνον οκτώ νέες 

δραστικές ουσίες για χρήση στην αγορά της ΕΕ· τονίζει ότι τα βιώσιμα, χαμηλού 

κινδύνου ΦΠ (και οι δραστικές ουσίες που περιέχουν) διαδραματίζουν εν προκειμένω 

καίριο ρόλο· τονίζει το γεγονός ότι, αν οι γεωργοί δεν έχουν πρόσβαση σε ΦΠ, δεν θα 

μπορούν να αποφύγουν την ανάπτυξη ορισμένων φυσικών παθογόνων που υπάρχουν 

στις καλλιέργειες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επισιτιστική μας ασφάλεια· 

3. επισημαίνει ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί σκέλος του ευρύτερου καθεστώτος της 

ΕΕ για τα ΦΠ, που περιλαμβάνει επίσης την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση, τον 

κανονισμό για τον καθορισμό ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (ΑΟΥ) και τον 

κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων, και ότι τα τέσσερα σκέλη πρέπει να εξεταστούν από κοινού προκειμένου να 

διαπιστωθεί κατά πόσον είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, μεταξύ άλλων 

με στόχο τη μείωση της συνολικής ποσότητας των ΦΠ που χρησιμοποιούνται, ιδίως 

μέσω της διασφάλισης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή της εφαρμογής της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ενθάρρυνσης για τη χρήση ΦΠ χαμηλού 

κινδύνου καθώς και γεωπονικών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι υπάρχει ουσιαστική 

ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
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κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα· 

4. σημειώνει ότι η ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και, ιδίως, με τις γενικές 

αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και την ολιστική της προσέγγιση· εκφράζει 

τη λύπη του διότι οι αρχές αυτές δεν εφαρμόζονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο από 

τα κράτη μέλη και διότι η ανάπτυξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 

παρεμποδίζεται από την περιορισμένη διαθεσιμότητα χαμηλού κινδύνου και μη 

χημικών φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλού κινδύνου εναλλακτικών 

λύσεων φυτοπροστασίας· σημειώνει ότι η ανθεκτικότητα είναι βιολογικά αναπόφευκτη 

όταν πρόκειται για την καταπολέμηση ταχέως αναπαραγόμενων επιβλαβών οργανισμών 

και ασθενειών· επισημαίνει τη χρήση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως μέσου 

πρόληψης της ανθεκτικότητας και την ανάγκη αποφυγής της γενικευμένης εφαρμογής 

προϊόντων όταν -συχνά- δεν έχει εντοπιστεί ούτε ένας επιβλαβής οργανισμός· 

5. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους γεωργούς 

όσον αφορά την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

προτρέπει τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιούν καλύτερα όλα τα 

διαθέσιμα μέτρα για την ενίσχυση της ασφαλούς χρήσης των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον· τονίζει την 

ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης των ΦΠ, 

δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, και καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να προβούν σε σαφή διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τύπων χρήσης και να 

τροποποιήσουν ανάλογα τους κανόνες· τονίζει ότι τα ΦΠ δεν χρησιμοποιούνται μόνο 

στη γεωργία, αλλά και για τον έλεγχο των ζιζανίων και των επιβλαβών οργανισμών σε 

αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πάρκων και των 

σιδηροδρομικών γραμμών· υπογραμμίζει ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι μη 

επαγγελματίες χρήστες των ΦΠ θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση· 

6. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας 

και η τεχνολογική καινοτομία για την ενίσχυση της προσπάθειας των ευρωπαίων 

γεωργών για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών με πιο 

στοχευμένο και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της οδηγίας 2009/128/ΕΚ· 

υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα της προστασίας των 

φυτών, που μπορούν να αποκομιστούν με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, 

κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται, 

καθώς και σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να 

αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το είδος επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου και να 

διασφαλίσει ότι οι γεωργοί, οι καταναλωτές και το περιβάλλον ωφελούνται από αυτήν· 

7. σημειώνει ότι για ορισμένα εργαλεία της «εργαλειοθήκης», όπως οι βιολογικοί έλεγχοι 

όπου χρησιμοποιούνται φυσικοί εχθροί επιβλαβών οργανισμών ή των παρασίτων ή 

παρασιτοειδών τους, είναι σημαντικό να αποφεύγονται αυτά τα μη στοχευμένα 

φυτοφάρμακα ευρέως φάσματος και να χρησιμοποιούνται μόνον ως έσχατη λύση· 

8. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ΦΠ στην ανάπτυξη και τη συγκομιδή των 

καλλιεργειών, καθώς μειώνουν τις απώλειες που οφείλονται σε ασθένειες και 

προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς, και στην αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και 

των αγροτικών εισοδημάτων· 
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9. σημειώνει ότι τα ΦΠ συνιστούν σημαντική δαπάνη για τους γεωργούς στο πλαίσιο των 

συστημάτων φυτικής παραγωγής που εφαρμόζουν· 

10. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικά με 

εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ολοκληρωμένη 

φυτοπροστασία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της βέλτιστης αμειψισποράς 

για τους γεωργούς βάσει της αγοράς και των κλιματικών συνθηκών· σημειώνει επίσης 

ότι αυτό προβλέπεται ήδη στον οριζόντιο κανονισμό της ΚΓΠ, και ιδίως στις υπηρεσίες 

παροχής συμβουλών όσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση, που χρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης· 

11. τονίζει τη συμβολή της έγκρισης ΦΠ χαμηλού κινδύνου στην επίτευξη ενός βιώσιμου 

γεωργικού τομέα της ΕΕ, τη σημασία που έχει η διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους 

και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΦΠ χαμηλού κινδύνου 

για μια συνολική στρατηγική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· εφιστά την προσοχή 

στη σημασία που έχει η συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργίας του γεωργικού 

οικοσυστήματος και στη δημιουργία βιώσιμου γεωργικού τομέα, επισημαίνοντας 

παράλληλα ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας ΦΠ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 

διαφοροποίηση της γεωργίας και να προκαλέσει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των 

επιβλαβών οργανισμών στα ΦΠ· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να 

εξασφαλίζεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των κινδύνων τους, καθώς 

και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και 

οικονομικές ανάγκες της γεωργίας, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοχή και να 

διευκολυνθεί η υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό των στρατηγικών προστασίας 

καλλιεργειών από τους γεωργούς· ζητεί να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ΦΠ χαμηλού 

κινδύνου· παρατηρεί ότι για φυσικές ουσίες και προϊόντα που είναι γνωστό ότι 

συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο δεν θα πρέπει να χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες 

έγκρισης· ζητεί, επομένως, τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης 

και καταχώρισης βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου· 

12. εκφράζει ανησυχία για τον μικρό αριθμό νέων ουσιών που έχουν εγκριθεί, ενώ 

παράλληλα άλλες ουσίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό 

να υπάρχει μια κατάλληλη εργαλειοθήκη ΦΠ για τους γεωργούς, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με τρόφιμα στην ΕΕ· 

13. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει δρομολογηθεί έκθεση για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειμένου να ελεγχθούν οι επιδόσεις του με 

σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων και της περιβαλλοντικής 

προστασίας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων, 

ζώων και φυτών· τονίζει την ανάγκη, παράλληλα, για διαφύλαξη της 

ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού μέσω της πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών και ΦΠ με 

προσιτές τιμές για όλους τους γεωργούς και τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το ποιο 

είναι το κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται· υπενθυμίζει την αιτιολογική 

σκέψη 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οποία επισημαίνει σαφώς ότι θα 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού και ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης· εκφράζει, ως 

προς αυτό, την ανησυχία του σχετικά με το ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν 

επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παράνομων και παραποιημένων 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

14. λαμβάνει υπόψη την εν εξελίξει αξιολόγηση REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 από την Επιτροπή και την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της έως τον 

Νοέμβριο του 2018· πιστεύει ότι τα πορίσματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν μια 

ικανοποιητική βάση για να συζητήσουν οι συννομοθέτες τη μελλοντική ανάπτυξη του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 

15. τονίζει το γεγονός ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των γεωργικών 

φαρμάκων μειώθηκε κατά 70 % στο διάστημα μεταξύ 1993 και 2009, ενώ ενισχύθηκε η 

παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην ΕΕ· 

16. αναγνωρίζει ότι τα ΦΠ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 

ικανότητας του γεωργικού τομέα να καλύπτει τις παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες, 

γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του ποσοστού των 

υποσιτιζόμενων ανθρώπων στο σύνολο του πληθυσμού από 18,6% το 1990-1992 σε 

περίπου 10,9% το 2014-2016, σύμφωνα με τον FAO1· είναι της άποψης, επομένως, ότι 

το υφιστάμενο σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί με την εντατικοποίηση των 

προσπαθειών εξάλειψης των δυσμενών επιπτώσεων και όχι να καταργηθεί χωρίς να 

υφίστανται εναλλακτικές λύσεις που να είναι εξίσου ικανές να διατηρήσουν και να 

ενισχύσουν περαιτέρω τον εφοδιασμό σε τρόφιμα· 

17. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε πρόσφατες συζητήσεις, το υφιστάμενο 

επιστημονικό σύστημα αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΦΠ τίθεται όλο 

και περισσότερο υπό αμφισβήτηση· τονίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση και η 

περαιτέρω ενίσχυση ενός συστήματος επιστημονικά άρτιου, αντικειμενικού και 

βασισμένου σε στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, και το οποίο έχει 

προκύψει από μια ανοικτή, ανεξάρτητη, ολιστική και πολυτομεακή επιστημονική 

προσέγγιση για την έγκριση οποιασδήποτε δραστικής ουσίας, σύμφωνα με την ανάλυση 

κινδύνου της ΕΕ και την αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στη γενική νομοθεσία για 

τα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)· επιμένει ότι η διαδικασία για την 

επανέγκριση δραστικών ουσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρακτική χρήση των 

ΦΠ, καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα· 

επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης και 

έγκρισης οδηγεί στη μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών και ενδεχομένως 

σημαίνει ότι ολόκληρο το σύστημα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά· 

τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη επανεξέτασης και απλούστευσης του συστήματος·  

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της 

προφύλαξης, όπως εκφράζεται στην αξιολόγηση REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα2, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί εναλλακτική έναντι μιας προσέγγισης 

βάσει της διαχείρισης κινδύνου, αλλά μάλλον μια ιδιαίτερη μορφή διαχείρισης 

κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από δικαστικές 

αποφάσεις της ΕΕ3· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα κριτήρια 

                                                 
1 Βλ. FAO (2015): The State of Food Security in the World (Η κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας στον 

κόσμο)· http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf  
2 SWD(2018)0038. 
3 Για παράδειγμα, απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2011, Γαλλία κατά Επιτροπής, T-

257/07, ECLI:EU:T:2011:444. 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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αποκλεισμού, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εξυπηρετούν 

τον επιδιωκόμενο σκοπό ως προς αυτό· 

19. σημειώνει ότι το κράτος μέλος-εισηγητής πρέπει να προετοιμάζει και να υποβάλλει 

στην Επιτροπή, με αντίγραφο για την Αρχή, μια έκθεση, η οποία αναφέρεται ως 

«σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης», όπου αξιολογείται κατά πόσον είναι βάσιμη η 

προσδοκία ότι η δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια έγκρισης του άρθρου 4· 

υπογραμμίζει ότι το κράτος μέλος-εισηγητής πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητη, 

αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση, υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών και 

τεχνικών γνώσεων· 

20. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 δεν προβλέπει 

εξίσου επιστημονικά άρτιο και αυστηρό καθεστώς αξιολόγησης των επιπτώσεων στην 

ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον σχετικά με την έγκριση 

ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη βιολογική παραγωγή· σημειώνει ότι η 

αρχή του διαχωρισμού της αξιολόγησης κινδύνου από τη διαχείριση κινδύνου δεν 

εφαρμόζεται στον προαναφερθέντα κανονισμό· 

21. εκφράζει ανησυχία για τις συστηματικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης και 

για την αυξανόμενη χρήση των παρεκκλίσεων που καθορίζονται στο άρθρο 53 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις παρεμποδίζουν 

σημαντικά τη διάθεση στην αγορά αποτελεσματικών και ασφαλέστερων καινοτόμων 

προϊόντων και ότι οδηγούν επίσης σε αυξανόμενη εφαρμογή της επείγουσας 

διαδικασίας έγκρισης, που συνεπάγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση· 

υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη με τις νομικές 

προθεσμίες, ώστε να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα για τους αιτούντες και να 

διευκολυνθεί η εισαγωγή στην αγορά καινοτόμων ΦΠ που θα συνάδουν με πιο 

αυστηρές απαιτήσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση θα πρέπει να 

αιτιολογείται δεόντως και να επαναξιολογείται τακτικά· υπενθυμίζει την αιτιολογική 

σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οποία επισημαίνει σαφώς ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν ουσίες μόνον όταν έχει 

αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να έχουν 

επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν μη αποδεκτές 

επιδράσεις στο περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με έλεγχο που διεξήγαγε η 

Επιτροπή το 2016 και το 2017 σε επτά κράτη μέλη, η πλειονότητα των κρατών μελών 

που ελέγχθηκαν δεν διέθετε κατάλληλα συστήματα για την εξασφάλιση της 

επεξεργασίας των αιτήσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών, που δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 120 ημέρες· 

22. εκφράζει τη λύπη του για τις μονομερείς αποφάσεις των κρατών μελών, που μπορεί να 

οδηγήσουν στην κατάργηση ή τον περιορισμό της χρήσης προϊόντων που έχουν 

εγκριθεί από άλλα κράτη μέλη, και για την έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η επεξεργασία των αιτήσεων έγκρισης, γεγονός που 

επιφέρει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και οδηγεί τους 

γεωργούς σε τεχνικά αδιέξοδα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και 

αντιπαραγωγικά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

23. υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των ΦΠ εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την εμπιστοσύνη του κοινού στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που παρέχουν 
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τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στις οποίες βασίζονται οι εγκρίσεις και η διαχείριση 

κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης 

είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού· ζητεί, επομένως, οι 

συναφείς οργανισμοί να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να διαθέτουν το απαραίτητο 

προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται μια ανεξάρτητη, διαφανής και έγκαιρη 

διαδικασία έγκρισης· εκφράζει ικανοποίηση, ως προς αυτό, για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα1, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (EFSA) έχει λειτουργήσει σε πλαίσιο ιδιαίτερης διαφάνειας και έχει 

κοινοποιήσει δεδομένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες περί απορρήτου που είναι 

καθορισμένοι από τους συννομοθέτες· εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για τις συνεχείς 

προσπάθειες της EFSA με στόχο τη βελτίωση του συστήματός της για τη διασφάλιση 

ανεξαρτησίας και τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, το οποίο 

επαινέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως το πλέον προηγμένο σύστημα ελεγχθέντος 

οργανισμού το 20122 και το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 20173· καλεί 

την Επιτροπή να προτείνει βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της 

ρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα των 

μελετών σχετικά με την ασφάλεια που υποβάλλουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο των 

αιτήσεών τους για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΠ στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει 

την ανάγκη επανεξέτασης της διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι αξιολογήσεις, 

να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια 

μελετών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να καταστεί η διαδικασία 

πιο διαφανής·  

24. υπογραμμίζει την ανισορροπία στον αριθμό των αιτήσεων μεταξύ ορισμένων κρατών 

μελών της ίδιας ζώνης, με παρόμοιο μέγεθος και γεωργικές συνθήκες· 

25. τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της κατανομής εργασιών και της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μέσω προώθησης της διαθεσιμότητας και της 

χρήσης εναρμονισμένης μεθοδολογίας και προτύπων για τη διενέργεια αξιολογήσεων, 

και παράλληλης μείωσης των περιττών επιπλέον εθνικών απαιτήσεων για τη 

διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί ότι η ύπαρξη 

συγκεκριμένων απαιτήσεων σε κάθε κράτος μέλος και η έλλειψη εναρμόνισης των 

μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις αποτελούν τους κύριους λόγους για 

την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και για τη διενέργεια 

επαναξιολογήσεων με βάση το εκάστοτε εθνικό πρότυπο· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

κρατών μελών στην αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 

επισημαίνει τα οφέλη της αποτελεσματικής έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της πιο 

έγκαιρης πρόσβασης στα ΦΠ και σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου· θεωρεί ότι 

είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση ΦΠ 

στην αγορά της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· 

υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει 

στην αποφυγή της αλληλοκάλυψης εργασιών και στη διάθεση νέων ουσιών στους 

γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις· 

26. εκφράζει ικανοποίηση για την ιδέα και τους στόχους του συστήματος εγκρίσεων ανά 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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ζώνες, αλλά αναγνωρίζει ότι οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

επιτευχθούν αποτελεσματικότερα από ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης σε επίπεδο 

Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η διαδικασία έγκρισης θα 

μπορούσε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα από άποψη χρόνου και κόστους, είτε 

με τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος (π.χ. με την ενίσχυση της εναρμόνισης της 

μεθοδολογίας, των προτύπων και των απαιτήσεων εφαρμογής ή/και με τη θέσπιση 

υποχρεωτικής έγκρισης για ολόκληρη τη ζώνη μετά από θετική αξιολόγηση του 

κράτους μέλους-εισηγητή ανά ζώνη) είτε με τη δημιουργία ενός ενιαίου ενωσιακού 

συστήματος έγκρισης· 

27. εκφράζει ικανοποίηση για την ιδέα και τους στόχους του συστήματος εγκρίσεων ανά 

ζώνες και υπενθυμίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε μια 

έγκριση ΦΠ η οποία θα είναι αποτελεσματικότερη από άποψη χρόνου και κόστους για 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· επισημαίνει ότι η έγκριση αιτήσεων σχετικά με ΦΠ ανά 

ζώνες, που επιτρέπει στους αιτούντες να προτείνουν ένα κράτος μέλος-εισηγητή ανά 

ζώνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει ως στόχο να οδηγούνται τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε συνεργασία μεταξύ τους και στη λήψη απόφασης εντός 

του ανώτατου χρονικού ορίου των 120 ημερών από τότε που το κράτος μέλος-

εισηγητής ανά ζώνη εξέδωσε την έκθεση καταχώρισης· εκφράζει ανησυχία για το 

γεγονός ότι στην πράξη τα οφέλη αυτά δεν έχουν προκύψει σχεδόν καθόλου, γεγονός 

που έχει οδηγήσει σε συστηματικές καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης και σε 

αυξημένη χρήση της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα 

κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα κατανομής εργασιών που 

παρέχεται από το σύστημα εγκρίσεων ανά ζώνες και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις 

αρμόδιες αρχές να στηρίξουν τα κράτη μέλη ως προς αυτό· 

28. τονίζει ότι η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη που ανήκουν σε 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είχε ως στόχο, όσον αφορά την ενιαία αγορά, 

την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

κρατών μελών· θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης είναι 

σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κατανομής εργασιών και τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις προθεσμίες, ενώ εξασφαλίζει παράλληλα τη βέλτιστη προστασία 

για τους χρήστες, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλουν αίτηση 

έγκρισης σε άλλο κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στην ίδια χρήση του συγκεκριμένου 

προϊόντος για τις ίδιες γεωργικές πρακτικές, βάσει της αξιολόγησης που διενεργήθηκε 

για την έγκριση στο αρχικό κράτος μέλος, το οποίο, από την πλευρά του, φέρει ανά 

πάσα στιγμή την ευθύνη της αξιολόγησης απέναντι στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη 

διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης·  

29. θεωρεί, δεδομένων των αποκλίσεων όσον αφορά τις πρακτικές των κρατών μελών και 

του καταλόγου των προϊόντων που έχουν πράγματι εγκριθεί, ότι οι στόχοι αυτοί δεν 

έχουν επιτευχθεί· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, εάν εξακολουθούν να 

υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα 

εγκεκριμένα ΦΠ και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, η αρχή της 

αμοιβαίας αναγνώρισης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά· καλεί, επομένως, 

την Επιτροπή να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης 

ενεργώντας σε δύο στάδια, ως εξής: 

α) να αναθεωρήσει τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης, με στόχο την ενίσχυση της 
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αποτελεσματικότητάς της και τη βελτίωση της εφαρμογής, της τήρησης των 

προθεσμιών και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· 

β) να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο την αξιολόγηση της σκοπιμότητας 

θέσπισης μιας διαδικασίας έγκρισης για ΦΠ, ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

συντονιζόμενη από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να εναρμονιστούν οι κανόνες μεταξύ των κρατών μελών, 

να περιοριστούν δραματικά το κόστος και οι προθεσμίες και να επιλυθούν τα 

προβλήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού μέσω της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς 

των ΦΠ, και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη από τα 

κράτη μέλη· 

30. αναμένει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων θα επιβεβαιώσει κατά πόσον η δημιουργία μιας 

ενιαίας αρχής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές που 

αφορούν την αξιολόγηση και την έγκριση δραστικών ουσιών, θα εμποδίσει την 

αλληλοκάλυψη εργασιών, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, 

και θα διασφαλίσει ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 

και της ανθρώπινης υγείας, ενώ θα λειτουργήσει και ως «υπηρεσία μίας στάσης» για 

την αξιολόγηση και την καταχώριση των δραστικών ουσιών· 

31. είναι της άποψης ότι μια διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να προσφέρει κοινές λύσεις για τις 

μικρής κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τεχνικά 

αδιέξοδα λόγω του κόστους έγκρισης και της έλλειψης επενδύσεων και έρευνας τόσο 

από τους ιδιωτικούς όσο και από τους δημόσιους φορείς· 

32. σημειώνει ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί σε 

αλληλοκάλυψη εργασιών, με αποτέλεσμα μη αποδοτικές δαπάνες και διοικητικό φόρτο· 

33. σημειώνει με ανησυχία ότι οι γεωργοί έχουν στη διάθεσή τους λιγότερα εργαλεία λόγω 

του χαμηλού αριθμού νέων δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη τη σημασία της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως 

μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων, 

ασφαλών και αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία των φυτών από πλευράς 

περιβάλλοντος, υγείας και οικονομίας, και τονίζει την ανάγκη για καθοδήγηση των 

γεωργών στην εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών λύσεων, ώστε να μπορέσουν να 

μειώσουν τη χρήση των ΦΠ και να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη γεωργία ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς και να 

αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που εγείρουν ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον και την 

υγεία· επισημαίνει ότι η έρευνα και η τεχνολογία πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην αύξηση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

και μελλοντικών προκλήσεων για τη γεωργία, όπως η καταπολέμηση της 

ανθεκτικότητας· 

34. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για τη δημιουργία 

του εργαλείου συντονισμού σε σχέση με την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

για χρήσεις ήσσονος σημασίας, όμως τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της 

διαθεσιμότητας δραστικών ουσιών για τους σκοπούς αυτούς και υπενθυμίζει ότι σε 
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πολλά κράτη μέλη οι χρήσεις ήσσονος σημασίας αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των καλλιεργειών· 

35. θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε 

να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ουσίες που δεν θεωρούνται ΦΠ και οι οποίες, όταν 

χρησιμοποιούνται για φυτοπροστασία, υπόκεινται στον κανονισμό· οι ουσίες αυτές 

παρέχουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά ολοκληρωμένες μεθόδους 

παραγωγής και ορισμένα προϊόντα βιοελέγχου· 

36. επικροτεί τη συγκρότηση του συντονιστικού μηχανισμού για τις χρήσεις ήσσονος 

σημασίας ως φόρουμ για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των 

οργανώσεων καλλιεργητών και της βιομηχανίας, για την ανάπτυξη λύσεων για τις 

χρήσεις ήσσονος σημασίας· τονίζει την ανάγκη μακροχρόνιας και συνεχούς 

χρηματοδότησης αυτού του μηχανισμού· 

37. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που 

προκύπτουν από την έρευνα σχετικά με την καταπολέμηση των επιβλαβών για τις 

καλλιέργειες οργανισμών, ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που 

είναι βιώσιμες σε περιβαλλοντικό, υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο· 

38. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς οι ΜΜΕ συχνά δεν 

διαθέτουν τους τεράστιους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διαδικασία ανάπτυξης 

και έγκρισης νέων ουσιών· 

39. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό της παραγωγής δεδομένων, ιδίως 

δεδομένων για τα υπολείμματα, σε όλα τα κράτη μέλη· 

40. θεωρεί ότι τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ και στη διαδικασία 

παραγωγής των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί ΦΠ, θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια 

αυστηρά κριτήρια στα οποία υπόκεινται και τα προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ· 

εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ΦΠ που δεν είναι καταχωρισμένα στην ΕΕ 

ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εισαγόμενων προϊόντων· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης για τις χρήσεις 

ήσσονος σημασίας και τις ειδικές καλλιέργειες και έναν κοινό κατάλογο 

κύριων/δευτερευουσών καλλιεργειών που θα εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΕ· 

42. είναι της άποψης ότι τα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και ζητεί μια ταχεία διαδικασία 

έγκρισης αυτών των ουσιών προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπερίληψή τους στις 

στρατηγικές προστασίας των καλλιεργειών· 
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