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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1178/2007, του Mark De Ath, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Amenity Forum», η οποία συνοδεύεται από 80 υπογραφές, σχετικά με 
την προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για αρκετές τροπολογίες που υπέβαλε η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα σχέδιο οδηγίας για τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τροποποιήσεις θα οδηγούσαν στην απαγόρευση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε όλους τους δημόσιους χώρους. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο διαθέτει ήδη αυστηρούς προβλεπόμενους από τον νόμο ελέγχους για τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων και θεωρεί ότι η συμβολή των φυτοφαρμάκων είναι σημαντική όσον αφορά 
την προστασία χώρων ιστορικής αξίας από βαθιά ριζωμένα πολυετή ζιζάνια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια 
έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των 
φυτοφαρμάκων. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος τοποθετήθηκε υπέρ μιας 
συνολικής απαγόρευσης της χρήσης φυτοφαρμάκων σε όλους τους χώρους που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
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Ο στόχος της αναφοράς ήταν να πείσει τους βουλευτές του ΕΚ να καταψηφίσουν αυτήν την 
τροπολογία στην ψηφοφορία της Ολομέλειας τον Οκτώβριο του 2007. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έλαβαν αυτήν την αναφορά τον Μάιο του 2008.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι μια συνολική απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε χώρους 
αναψυχής δεν μπορεί να είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς δεν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις για όλες τις καταστάσεις.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή έχει ως εκ τούτου προτείνει την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοφαρμάκων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο σε χώρους που χρησιμοποιούνται από 
το ευρύ κοινό ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και, στη θέση της επί των τροπολογιών του ΕΚ 
κατά την πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την τροπολογία 75.

Η τροπολογία 75 δεν προωθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ψηφοφορία του 
στην Ολομέλεια στις 23 Οκτωβρίου 2007. Η συνολική απαγόρευση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων δεν προτάθηκε ούτε από το Συμβούλιο στην κοινή του θέση.
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