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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η χρήση φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα για τους αγρότες και τους καταναλωτές Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  
μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή 
βιοκαυσίμων, όταν παράγονται από φυτικές καλλιέργειες. Από την άλλη πλευρά, τα 
φυτοφάρμακα παρασκευάζονται, με στόχο την εξάλειψη συγκεκριμένων οργανισμών και 
δύνανται ως εκ τούτου να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί μια υπεύθυνη και αειφόρος χρήση των 
φυτοφαρμάκων, η Ευρώπη έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την κατάλληλη πολιτική από το 1979.

Παρά ταύτα, η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική : εξακολουθούν να ανιχνεύονται 
ακόμη στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, έδαφος και νερό) ανεπιθύμητες ποσότητες ορισμένων 
φυτοφαρμάκων δυνάμει επικίνδυνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι ανεπάρκειες 
αυτές περιγράφονται σαφώς στη "θεματική στρατηγική για μια αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων" που δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή. Προς αντιμετώπιση της 
κατάστασης, η Επιτορπή υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις : Κανονισμό σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (COM(2006)388) και την παρούσα 
πρόταση σχετικά με τη χρήση τους. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές προτάσεις θα πρέπει να 
εξετασθούν από κοινού. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης κρίνει ευνοϊκά την πρόταση της Επιτροπής, η οποία έχει 
τους εξής στόχους:

§ να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα δράσης τα οποία να 
περιλαμβάνουν τον κατάλογο των ευπαθών καλλιεργειών, δραστηριοτήτων ή ζωνών και 
τις αντίστοιχες λύσεις, καθώς και τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα της εφαρμογής 
τους·

§ να θεσπισθεί σε εφαρμογή ένα υποχρεωτικό σύστημα για την κατάρτιση των διανομέων 
και των επαγγελματιών χρηστών φυτοφαρμάκων·

§ να παρέχεται καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση κατά την αγορά φυτοφαρμάκων, 
καθώς και στο ευρύ κοινό· 

§ να καθιερωθεί ο τακτικός τεχνικός έλεγχος και η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού 
εφαρμογής, βάσει εναρμονισμένων προτύπων·  

§ να θεσπισθούν ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, λόγου χάριν 
μέσω της δημιουργίας ζωνών ανάσχεσης και της λήψης άλλων μέτρων για τον περιορισμό 
της παρέκκλισης·

§ και, το ουσιαστικότερο: να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τον 
αεροψεκασμό λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η μετακίνηση του ψεκαστικού 
νέφους, με τη δυνατότητα παρέκκλισης (σε σαφώς καθορισμένο πλαίσιο).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εγκρίνει την προτεινόμενη εναρμόνιση.  Πράγματι, η 
εναρμόνιση αυτή είναι σημαντική, όχι μόνο χάριν εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου 
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προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στο σύνολο της Κοινότητας, αλλά 
επίσης και χάριν δημιουργίας συνθηκών ίσων όρων ανταγωνισμού για τους αγρότες και τους 
παραγωγούς φυτοφαρμάκων. Έχοντας υπόψη τη σημαντική πολυμορφία των γεωγραφικών, 
γεωργικών και κλιματολογικών συνθηκών στα διάφορα κράτη μέλη, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης εγκρίνει επίσης τον υψηλό βαθμό ευελιξίας που παρέχεται στα κράτη μέλη 
όσον αφορά στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αντίθετα, ο συντάκτης της γνωμοδότησης κρίνει 
ότι η μη χημική φυτοπροστασία θα μπορούσε να προαχθεί περαιτέρω μέσω διάδοσης των 
βέλτιστων πρακτικών και της συχνής εφαρμογής της ολοκληρωμένης προστασίας των 
καλλιεργειών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης και εθνικών 
φορολογικών μέτρων με στόχο την 
προώθηση της χρήσης αειφόρων 
φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα, εφόσον το επιθυμούν, να προωθούν μια πιο 
βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω φορολογικών μέτρων.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2 α. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
επιδοτήσεις ή να λαμβάνουν φορολογικά 
μέτρα για την προώθηση αειφόρων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Τούτο 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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είναι δυνατόν μεταξύ άλλων μέσω της 
θέσπισης ενός φόρου φυτοφαρμάκων για 
όλα τα προϊόντα, εξαιρουμένων των μη 
χημικών ή των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων με χαμηλό ή μειωμένο κίνδυνο, 
όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 46, 
παράγραφος 1και 46α, παράγραφος 1, του 
Κανονσιμού (ΕΚ) αριθ. [...] σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά  φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα, εφόσον το επιθυμούν, να προωθούν μια πιο 
βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω φορολογικών μέτρων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, σημείο (θ α) (νέο)

(θ α) "φυτοφάρμακο": φυτοπροστατευτικό 
προϊόν όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. [...] σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά  φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της οδηγίας οι όροι "φυτοφάρμακο" και "φυτοπροστατευτικό προϊόν" 
χρησιμοποιούνται το ένα αντί του άλλου. Προς αποφυγή σύγχυσης και χάριν νομικής 
ασφάλειας, είναι σημαντικό να προσδιορισθεί ο όρος "φυτοφάρμακο".

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 1,  εδάφιο 1

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων 
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια 
δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων 
και χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων -
συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου 
- που ενέχουν τα φυτοφάρμακα.. Οι 
οριακές τιμές θα πρέπει να είναι 
σύμμορφες με τις διατάξεις του άρθρου 4, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 16 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα δράσης θα πρέπει να στρέφονται πρωτίστως προς τη μείωση των 
κινδύνων και των πηγών κινδύνου που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων και όχι τόσο στη 
μείωση της ίδιας της χρήσης τους. Είναι σημαντικό να βασισθούν τα εθνικά προγράμματα 
δράσης στους στόχους που περιλαμβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για το Νερό.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, εδάφιο 1α (νέο)

Ένα μέρος των εθνικών προγραμμάτων 
δράσης θα πρέπει να αφορά την 
ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών 
οργανισμών, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 13, στο πλαίσιο της οποίας δίδεται 
προτεραιότητα σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που παράγονται με μη χημικές 
μεθόδους.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προαχθεί η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Τροπολογία 6
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα ταξινομημένα ως τοξικά ή 
πολύ τοξικά σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό και είναι παρόν στον τόπο 
πώλησης και διαθέσιμο για τη παροχή 
πληροφοριών σχετικών με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων στους πελάτες.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
προσωπικό των διανομέων που πωλούν 
φυτοφάρμακα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
ένα άτομο το οποίο διαθέτει το 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πιστοποιητικό και είναι διαθέσιμο για τη 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων στους πελάτες.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες δεν είναι πάντα διαθέσιμες στον τόπο πώλησης του προϊόντος. Ενίοτε 
βρίσκονται στην ίδια την καλλιέργεια.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στο ευρύ 
κοινό, ιδίως σχετικά με τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία και στο περιβάλλον και τις 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς χημικά μέσα.

Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και τη διάθεση 
πληροφοριών για τα φυτοφάρμακα στους 
χρήστες, επαγγελματίες και μη, ιδίως 
σχετικά με τις επιπτώσεις τους στη 
γεωργική παραγωγή, την υγεία και το 
περιβάλλον και τις εναλλακτικές λύσεις 
χωρίς χημικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διεξαχθεί μια ισορροπημένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης, η οποία να 
δίνει έμφαση σε όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα φυτοφάρμακα παρουσιάζουν και 
πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι συντείνουν σε μεγιστοποίηση της  γεωργικής παραγωγής, 
υψηλότερη ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και 
ικανοποίηση των απαιτήσεων περί υγείας των φυτών, ενώ αφετέρου καθιστούν δυνατό το 
διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 10, παράγραφος 1

(1) Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα 
σε περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να προτιμώνται:

(1) Όταν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα
σε περιοχή που γειτνιάζει με υδατικά 
συστήματα, και ιδιαίτερα σε υδάτινα 
σώματα που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να προτιμώνται:

Αιτιολόγηση

Υδάτινα σώματα που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να προστατεύονται 
ιδιαίτερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 11, παράγραφος 2

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να
βασίζεται στα αποτελέσματα σχετικών 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός βασίζεται 
στα αποτελέσματα σχετικών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας.
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Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να εξετάζεται εάν, σε ευπαθείς περιοχές (από άποψη χλωρίδας, 
πανίδας ή ευπαθών ομάδων όπως είναι τα παιδιά), θα πρέπει να περιορισθεί ή και να 
απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων. Η διερεύνηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά 
περίπτωση και βάσει εκτίμησης των κινδύνων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε οι ακόλουθες εργασίες να μην 
εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια του ανθρώπου και το περιβάλλον:

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται από τους 
επαγγελματίες χρήστες, ώστε οι ακόλουθες 
εργασίες να μην εκθέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία ή την ασφάλεια του ανθρώπου και το 
περιβάλλον:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το μέτρο που προτείνει η Επιτροπή δεν θα είχε κανένα νόημα στην 
περίπτωση των ιδιωτών χρηστών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 12, παράγραφος 1,  σημείο δ)

δ) καθαρισμός του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή.

(δ) η προετοιμασία, ο χειρισμός, ο 
καθαρισμός και η αποθήκευση του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή, καθώς και των εξαρτημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
ψεκασμού και των χημικών ουσιών.

Τροπολογία 12
Άρθρο 13, παράγραφος 1α (νέα)

1 α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χαμηλό 
ή μειωμένο κίνδυνο, όπως αυτά ορίζονται 
στα άρθρα 46, παράγραφος 1και 46α,
παράγραφος 1, του Κανονσιμού (ΕΚ) αριθ. 
[...] σχετικά με τη διάθεση στην αγορά  
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να προαγάγουν μια πιο βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική χρήση των 
φυτοφαρμάκων.  Παράλληλα, είναι σημαντικό να συσχετισθεί η παρούσα οδηγία με τον 
κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμών ή στηρίζουν τη δημιουργία των 
συνθηκών αυτών.

2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν όλες τις 
αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών 
οργανισμών ή στηρίζουν τη δημιουργία των 
συνθηκών αυτών και προσδιορίζουν ανά 
καλλιέργεια τις βέλτιστες πρακτικές 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, δίδοντας 
προτεραιότητα στις μη χημικές μεθόδους 
φυτοπροστασίας.

Αιτιολόγηση

Οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας, βοηθούν τους 
επαγγελματίες χρήστες στο να προβαίνουν σε φιλοπεριβαλλοντικές επιλογές όσον αφορά τη 
φυτοπροστασία.

Τροπολογία 14
Άρθρο 15

Σε τακτά διαστήματα, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποίησης, 
εφόσον ενδείκνυται.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και αξιολόγηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης, συνοδευόμενες
από προτάσεις τροποποίησης, εφόσον 
ενδείκνυται.

Τροπολογία 15
Άρθρο 15 α (νέο)

Άρθρο 15 α
Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες 

πρακτικές
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Η Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει μια 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά την αειφόρο χρήση 
φυτοφαρμάκων και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Μια σημαντική συνισταμένη της προώθησης της αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων και της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και λοιπών ενεχομένων μερών. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο δεν θα χρειάζεται συνεχώς να "εφευρίσκουμε τον τροχό".  Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
(όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Αειφόρο Ανάπτυξη στη Γεωργία) θα μπορούσα να 
περιληφθούν στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 16
Άρθρο 20, παράγραφος 1

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Ο τρόπος αναφοράς καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους.

Αιτιολόγηση

Η ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων διασφαλίζεται με τον προηγούμενο κανονισμό.
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