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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. επισημαίνει ότι, στην Ευρώπη, υπάρχουν εκ παραλλήλου διαφορετικές μορφές γεωργίας 
ενώ η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που συνιστά τμήμα του οικονομικού αυτού 
κλάδου αφορά την πλειοψηφία αυτών· θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να εξετάσουμε 
κατά πόσον μπορεί να εξασφαλισθεί η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και σε 
επαρκή ποσότητα χωρίς χημικά  φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

2. τονίζει ότι η δέσμευση για μείωση της χρήσης και της επικινδυνότητας των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αναζήτηση εναλλακτικών, φιλικότερων προς το 
περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα ζώα προϊόντων, μέσων και τεχνικών φυτοπροστασίας θα 
αποβεί - πέραν των θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία - υπέρ 
της ποιότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, για τα οποία θα αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία ως αποτέλεσμα της εύλογης ευαισθησίας της κοινωνίας και των 
καταναλωτών για τα θέματα αυτά·

3. θεωρεί ότι το ενδιαφέρον δεν πρέπει να επικεντρωθεί στη συνεχή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά κυρίως στη βιωσιμότητα της γεωργικής 
παραγωγής με γνώμονα την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των καταναλωτών, την 
παροχή καθαρού πόσιμου νερού, την διατήρηση της βιοποικιλότητας της πανίδας και της 
χλωρίδας καθώς και την υγεία όσων εργάζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· πιστεύει 
ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να αποτελεί υπό αυτό το πρίσμα 
εργαλείο, αλλά θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικούς κανόνες σε ό,τι αφορά τις βλάβες που 
πιθανώς προκαλούν εις βάρος της υγείας·

4. επισημαίνει την ανάγκη για τη διάδοση των γεωργικών πρακτικών που προωθούν την 
χρήση χαμηλότερων δόσεων εντομοκτόνων (μεταξύ άλλων, της ολοκληρωμένης 
παραγωγής και της βιολογικής γεωργίας), οι οποίες θα συμβάλουν στη συνολική μείωση 
της χρήσης φυτοφαρμάκων·

5. επισημαίνει ότι η βιώσιμη διαχείριση της αντοχής και η περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων 
φυστοπροστασίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός αρκετά ευρέος φάσματος 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ουσιών, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει επίσης την 
αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ αγροτών και άλλων παραγόντων για τις διάφορες νομικές 
πράξεις που ρυθμίζουν τη χρήση τους και αποτρέπουν την πλημμελή συμμόρφωσή τους 
προς αυτές·

6. επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει εν τω μεταξύ εκδώσει περισσότερες από 12 νομοθετικές 
πράξεις που διέπουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 
τονίζει ότι εν τούτοις οι σχεδιαζόμενες διατάξεις για τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων οδεύουν προς την ορθή κατεύθυνση·

7. ζητεί να λαμβάνεται η απόφαση για τη χρήση των επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων από τους γεωργούς υπό την καθοδήγηση συμβούλων που διαθέτουν την 
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κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι πρέπει να 
επιτρέπουν περιθώρια ελιγμών για τις αποφάσεις αυτές ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες των κρατών μελών·

8. τονίζει ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν θα πρέπει να θέτει γενικούς ποσοτικούς 
περιορισμούς, καθώς αυτό ενθαρρύνει τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες να 
χρησιμοποιήσουν ουσίες που είναι λιγότερο ογκώδεις αλλά περισσότερο επικίνδυνες·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και επιμόρφωσης· επισημαίνει ότι τα 
μέτρα αυτά συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση της κατάστασης από ότι πρόσθετες 
υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ή ενημέρωσης· η διενέργεια εμπεριστατωμένου ελέγχου είναι 
ουτοπιστική προσέγγιση·

10. ζητεί να μην αυξηθούν με τις σχεδιαζόμενες διατάξεις οι επιβαρύνσεις των γεωργών με 
άσκοπη γραφειοκρατία, αλλά αντίθετα να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρέχει η 
εκτεταμένη εναρμόνιση για την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχων η οποία δεν 
πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικότητάς τους·

11. ζητεί να μην συντελέσει ο σχεδιαζόμενος κανονισμός για τις στατιστικές σε νέες 
επιβαρύνσεις των γεωργών·

12. επισημαίνει ότι πολλά ζητήματα της ολοκληρωμένης φυτοπροστατευτικής διαχείρισης, 
που θα είναι δεσμευτική από το 2014, εξακολουθούν να είναι ασαφή, πράγμα που, σε 
συνδυασμό με την πολλαπλή συμμόρφωση, μπορεί να προκαλέσει σημαντική ανασφάλεια 
και νομική αβεβαιότητα στους γεωργούς·

13. ζητεί να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα προαιρετικά μέτρα και μέτρα στήριξης 
αντί των δεσμευτικών μέτρων· η απόφαση για τον ορθό συνδυασμό μέσων επαφίεται στην 
κρίση των κρατών μελών μετά από ανάλυση της τοπικής κατάστασης στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων δράσης·

14. ζητεί να καταρτίζονται τα εθνικά σχέδια δράσης σε στενή συνεργασία με τον γεωργικό 
τομέα με διαφανή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
μέτρων και μεριμνώντας ώστε να είναι οι στόχοι επαληθεύσιμοι· θεωρεί σκόπιμη την 
πρόβλεψη κοινοτικής συγχρηματοδότησης των εθνικών σχεδίων δράσης· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να παρέχονται συνεκτικές πληροφορίες στο κοινό, και να διασφαλίζεται συνεχής 
πρόοδος  ούτως ώστε να παρακινούνται τα κράτη μέλη να καταβάλλουν συνεχείς 
προσπάθειες·

15. επιδοκιμάζει την περαιτέρω εναρμόνιση των διατάξεων στον τομέα της έγκρισης και της 
εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων· ωστόσο, επισημαίνει ότι οι διαδικασίες πρέπει 
να διαμορφωθούν με αυστηρότερο, βέλτιστο και προβλέψιμο τρόπο ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά καινοτόμων - και κυρίως λιγότερο επικίνδυνων -
προϊόντων· η εναρμόνιση θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εξάλειψης των 
υφισταμένων νομικών ασαφειών·

16. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο των ανώτατων 
τιμών καταλοίπων, δεδομένου ότι, ως έχει σήμερα η κατάσταση, δεν υπάρχουν συνθήκες 
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ισοτιμίας εντός της ΕΕ, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται το εμπόριο και να 
αποπροσανατολίζονται οι καταναλωτές·

17. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, να λάβει μέτρα 
κατά της εισαγωγής και εμπορίας παραποιημένων και/ή μη εγκεκριμένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

18. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τη διαπίστωση της υπέρβασης των οριακών 
τιμών σε εισαγόμενα τρόφιμα θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα και οι ίδιες κυρώσεις που 
ισχύουν για τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ· ζητεί πάραυτα τη διενέργεια επαρκών 
ελέγχων σε εισαγόμενα προϊόντα (τα οποία υπόκεινται συνήθως σε λιγότερο αυστηρή 
νομοθεσία για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό την έννοια ότι υπάρχει 
υψηλότερος κίνδυνος για παράνομες τιμές καταλοίπων) σε όλα τα κράτη μέλη, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος ευρωπαίων γεωργών και παρασκευαστών
και να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες εντός της ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή μέσα για την έρευνα σχετικά 
με την ανθεκτικότητα, για την καλλιέργεια και παροχή ευρέος φάσματος γεωργικών 
προϊόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας, για έρευνες στην εναλλαγή 
των συγκομιδών και μεθόδους καλλιέργειας του εδάφους, ώστε να καταπολεμώνται τα 
ζιζάνια και οι ασθένειες των φυτών, και για καινοτομίες στον τομέα της φυτοπροστασίας 
(συμπεριλαμβανομένων μη χημικών εναλλακτικών λύσεων)·

20. ζητεί τη διενέργεια καταλλήλων ελέγχων και την απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
τροφίμων που έχουν παραχθεί με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
φυτοφαρμάκων των οποίων η χρήση και εμπορία απαγορεύεται εντός της ΕΕ·

21. ζητεί συντονισμένα συστήματα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, 
την εισαγωγή, την εξαγωγή, την πώληση, τη διανομή και την χρήση γενικώς διαθέσιμων 
φυτοφαρμάκων·

22. ζητεί να διαθέσει η Κοινότητα χρηματοδοτικούς πόρους για την ανακύκλωση των 
φυτοφαρμάκων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι βρίσκονται ακόμη 
αποθηκευμένοι εντός της ΕΕ περισσότεροι από 200.000 τόννοι εντομοκτόνων τόσο σε 
υπόγειους χώρους απόρριψης όσο και σε ανοικτούς χώρους συσσώρευσης·

23. καλεί την Επιτροπή να χαράξει μια πολιτική προστασίας και συνεργασίας έναντι των 
γειτόνων της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.
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