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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων
(2007/2006 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: «Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων»
(COM(2006)0372),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ)1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων (COM(2006)0373),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(COM(2006)0388),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΚ, δυνάμει του οποίου η περιβαλλοντική 
προστασία πρέπει να ενταχθεί στον καθορισμό και την εφαρμογή των κοινοτικών 
πολιτικών, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων3, την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης4, την 
οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί της απαιτουμένης 
ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος 
στα κράτη μέλη5 και την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

  
1 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σελ. 1.
2 ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σελ. 1.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
4 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σελ. 32.
5 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σελ. 26.
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Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων 
από τη ρύπανση και την υποβάθμιση1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων2 και την οδηγία 2006/121/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς 
των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων3,

– έχοντας υπόψη τη συγκεντρωτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Possibilities for Future EU Environmental Policy on Plant Protection Products» 
(Δυνατότητες για τη μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα) (1997),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ κατά το 
διάστημα 1992-2003 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και δεν έχει μειωθεί,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εντοπίζονται στο περιβάλλον, ιδίως στο έδαφος 
και στα ύδατα, ανεπιθύμητες ποσότητες ορισμένων φυτοφαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι εξακολουθούν να εντοπίζονται στα γεωργικά προϊόντα κατάλοιπα που υπερβαίνουν 
τις νομοθετικά καθορισμένες οριακές τιμές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι είναι αναμφισβήτητα τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση των φυτοφαρμάκων και ο ρόλος που αυτά διαδραματίζουν στη 
διασφάλιση μιας αποδοτικής και αειφόρου ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής στην 
Ευρώπη, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται καλύτερα η κοινή γνώμη σχετικά με τους 
πιθανούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και για τις βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες βλαβερές συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση τους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει διαφανές σύστημα για την αναφορά και την 
παρακολούθηση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των ορίων των καταλοίπων στα 
προϊόντα, ούτε έχουν αναπτυχθεί κατάλληλοι δείκτες,

  
1 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σελ. 19.
2 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σελ. 1.
3 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σελ. 850.
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1. αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός νομικού πλαισίου στον τομέα της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την 
επίτευξη της ελαχιστοποίησης των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται 
για την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων·

2. χαιρετίζει τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία 
εντοπίζει τις ελλείψεις της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας και προτείνει τη ρύθμιση της 
φάσης χρήσης για «να συμπληρωθεί το κενό» μεταξύ, αφενός, της διάθεσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και, αφετέρου, του τέλους του κύκλου ζωής 
των προϊόντων αυτών·

3. επισημαίνει ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
καλύπτει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν ένα μόνο μέρος των 
φυτοφαρμάκων, και καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της θεματικής 
στρατηγικής για να συμπεριλάβει και τα βιοκτόνα όσο το δυνατόν συντομότερα·

4. θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συμπεριφοράς των χρηστών των φυτοφαρμάκων για
την αποφυγή της εσφαλμένης χρήσης, της κατάχρησης και των δηλητηριάσεων· χαιρετίζει
τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες 
χρήστες των φυτοφαρμάκων, για το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει 
κατευθυντήριες γραμμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

5. τονίζει ότι η ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται για 
την υγεία και το περιβάλλον η χρήση των φυτοφαρμάκων δεν μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά χωρίς εποικοδομητικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και χωρίς δράσεις για 
την οικοδόμηση ικανοτήτων σε αυτές, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης·

6. τονίζει τη σημασία του ρόλου των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην ενημέρωση της 
κοινής γνώμης για ζητήματα που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα·

7. χαιρετίζει τα μέτρα που έχει επιλέξει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι βασικό στοιχείο της 
όλης διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση φιλόδοξων εθνικών σχεδίων δράσης από τα 
κράτη μέλη·

8. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε τον 
αποκλεισμό των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων από τα εθνικά σχέδια δράσης, 
καθιστώντας τα έτσι λιγότερο φιλόδοξα·

9. τονίζει ότι χωρίς ποσοτικούς στόχους μείωσης της χρήσης στα εθνικά σχέδια δράσης, ο 
ορισμός της έννοιας της «μείωσης των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της εξάρτησης 
από τα φυτοφάρμακα» είναι πολύ ασαφής και αόριστος και δεν θα ωθήσει τα κράτη μέλη 
να μειώσουν την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων·

10. προτείνει στην Επιτροπή να συνδυάσει την εξάλειψη των πηγών κινδύνων, των κινδύνων 
και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα με ποσοτικά κριτήρια στα εθνικά σχέδια 
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών που ήδη 
χρησιμοποιούν ποσοτικούς στόχους μείωσης, η οποία έχει αποδείξει ότι η χρήση των 
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φυτοφαρμάκων μπορεί να περιοριστεί χωρίς σημαντικό κόστος για τους αγρότες·

11. συμμερίζεται την άποψη ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους·

12. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι το πιο σημαντικό αναμενόμενο αποτέλεσμα της 
θεματικής στρατηγικής είναι η μείωση του αρνητικού αντικτύπου της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία·

13. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αν και τα φυτοφάρμακα σχετίζονται με 
επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, με ενδοκρινικές και νευροτοξικές διαταραχές 
και με τον καρκίνο1, η υγεία αναφέρεται μόνο στο περιθώριο της θεματικής στρατηγικής·

14. επισημαίνει ότι τα έμβρυα, τα νήπια, τα παιδιά καθώς και οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και 
όσοι έχουν προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα είναι πιο ευάλωτοι και πιο εκτεθειμένοι 
στα φυτοφάρμακα, ιδίως στις σωρευτικές επιπτώσεις διαφορετικών ειδών 
φυτοφαρμάκων, από ό,τι οι ενήλικες·

15. θεωρεί απαραίτητη την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών για τις επιπτώσεις της 
χρήσης των φυτοφαρμάκων στην υγεία·

16. χαιρετίζει θερμά την αποκαλούμενη «αρχή της αντικατάστασης», σύμφωνα με την οποία 
οι πιο επικίνδυνες ουσίες θα αποσυρθούν από την αγορά εφόσον υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, και επισημαίνει την ανάγκη χρήσης μη χημικών 
εναλλακτικών λύσεων·

17. πιστεύει ότι ο καθορισμός ζωνών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των φυτοφαρμάκων 
και η αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν 
τα φυτοφάρμακα είναι μέτρα απαραίτητα για την αποφυγή ανεπιθύμητης έκθεσης· 
θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» κατάλληλου πλάτους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες·

18. επισημαίνει τη ρύπανση των ευρωπαϊκών υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από τα 
φυτοφάρμακα· επισημαίνει ότι ο καθαρισμός των υδάτων, ωστόσο, πραγματοποιείται 
κατά κύριο λόγο μόνο για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ το 
υπόλοιπο μολυσμένο νερό εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα από τη χλωρίδα και την 
πανίδα, προκαλώντας, στη συνέχεια, υψηλό κόστος θεραπείας·

19. αναγνωρίζει ότι η απαγόρευση του αεροψεκασμού είναι αναπόφευκτη· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι ο ψεκασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που αποφέρει καθαρά 
περιβαλλοντικά οφέλη ή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις, αλλά τονίζει ταυτοχρόνως ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να ειδοποιούνται οι πολίτες 
για την ώρα του ψεκασμού και για τις ποσότητες και το είδος του φυτοφαρμάκου·

20. καλεί την Επιτροπή να ορίσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα ανώτατα όρια καταλοίπων, 
εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ακόμη και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και 

  
1 Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία, COM(2003)0338, σελ. 5.
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μέθοδοι δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία καταλοίπων κάτω από ένα ορισμένο 
όριο· , καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παρακολούθηση των 
συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων στα διατροφικά προϊόντα και στα στοιχεία του 
περιβάλλοντος·

21. χαιρετίζει την πρόταση να απευθυνθεί έκκληση στα κράτη μέλη να καταργήσουν τις 
διατάξεις που τους επιτρέπουν να επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 
φυτοφάρμακα·

22. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει σαφείς ορισμούς και ελάχιστα κριτήρια για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών (ΟΔΕΟ)·

23. αναγνωρίζει ότι πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ενσωματωθεί στους διάφορους 
κανονισμούς που συγκροτούν την κοινή γεωργική πολιτική, καθιστώντας έτσι τις 
μεθόδους της γεωργικής παραγωγής φιλικότερες προς το περιβάλλον·

24. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γεωργία χαμηλών εισροών φυτοφαρμάκων και 
τη βιολογική γεωργία και να διασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες χρήστες των 
φυτοφαρμάκων θα στραφούν προς μια φιλικότερη προς το περιβάλλον χρήση όλων των 
διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα στις μη χημικές 
εναλλακτικές λύσεις, την αμειψισπορά και το ξεχορτάριασμα έναντι της συστηματικής
χρήσης των φυτοφαρμάκων·

25. καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση των 
φυτοφαρμάκων και την ελεγχόμενη συλλογή των αχρησιμοποίητων και ληγμένων 
φυτοφαρμάκων και των άδειων συσκευασιών, καθώς και για την επεξεργασία των 
παρωχημένων φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τους κανόνες για τα επικίνδυνα απόβλητα·

26. αναγνωρίζει ότι για τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία και το περιβάλλον απαιτείται η καλή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής, και 
τονίζει ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής πρέπει να ελέγχεται τακτικά·

27. τονίζει ότι οι βλαβερές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων είναι γνωστές, ενώ οι βλαβερές 
επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί με 
τον δέοντα τρόπο· για τον λόγο αυτόν, ζητεί την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών για 
τη δυνατότητα αντικατάστασης των φυτοφαρμάκων με γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς·

28. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει τη θεματική στρατηγική ως γενικό πλαίσιο για την 
υφιστάμενη και μελλοντική νομοθεσία· συνιστά να προταθεί ένας εφαρμόσιμος 
συνδυασμός μέσων που δεν θα είναι αλληλοσυγκρουόμενα, αλλά συμπληρωματικά·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Ιούλιο του 2006, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μια θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, μαζί με μια πρόταση 
οδηγίας για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου 
χρήσης των φυτοφαρμάκων και μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στόχος της στρατηγικής είναι η μείωση των συνολικών κινδύνων και των αρνητικών 
επιπτώσεων που συνεπάγεται για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η χρήση των 
φυτοφαρμάκων. Η στρατηγική προέρχεται από το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
(που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2002), το οποίο θέτει ως στόχο την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπός τους στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο πιο σημαντικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η προστασία 
της υγείας και του περιβάλλοντος. Έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά 
εξακολουθούν να εντοπίζονται ανεπιθύμητες ποσότητες στο έδαφος και στα ύδατα. 
Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων βρίσκονται σε όλα τα ενδιαιτήματα· το 44% των φρούτων που 
εξετάζονται δειγματοληπτικά είναι μολυσμένο με φυτοφάρμακα και μάλιστα το 5,5% πάνω 
από το ανώτατο όριο καταλοίπων. Είναι αρκετά απογοητευτικό το γεγονός ότι το ζήτημα 
εξετάζεται κυρίως με τα υπουργεία Γεωργίας των κρατών μελών, ενώ η συνεισφορά των 
υπουργείων Περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή.

Η ανάγκη αποτελεσματικής νομοθεσίας στον τομέα της χρήσης των φυτοφαρμάκων 
παραμένει αναμφισβήτητη. Η θεματική στρατηγική «συμπληρώνει το κενό» μεταξύ των δύο 
φάσεων που ήδη υπόκεινται σε ρύθμιση – της φάσης της διάθεσης στην αγορά και του τέλους 
του κύκλου ζωής (νομοθεσία για τα ανώτατα όρια καταλοίπων και τα απόβλητα). Η θεματική 
στρατηγική ρυθμίζει τη φάση της χρήσης.

Αν και αναγνωρίζει ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων είναι απαραίτητη για την 
παραγωγικότητα της γεωργίας, η εισηγήτρια φρονεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι 
περιορισμού της χρήσης των φυτοφαρμάκων χωρίς μείωση της παραγωγικότητας του 
γεωργικού τομέα. Η βιολογική γεωργία, η αμειψισπορά, το ξεχορτάριασμα ή η δυνητική 
αντικατάσταση / μερική αντικατάσταση φυτοφαρμάκων από ΓΤΟ θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις.

Η εισηγήτρια δεν επιθυμεί την άμεση αντικατάσταση των φυτοφαρμάκων με ΓΤΟ. Το θέμα 
είναι ότι οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις των χημικών φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία 
είναι γνωστές. Αντιθέτως, οι επιπτώσεις των ΓΤΟ στην ανθρώπινη υγεία δεν έχουν ακόμα 
διερευνηθεί. Για το λόγο αυτό, θα είχε καίρια σημασία η πραγματοποίηση περαιτέρω 
ερευνών.

Ο τίτλος «θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων» θα μπορούσε να 
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είναι παραπλανητικός, διότι καλύπτει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία 
αποτελούν ένα μόνο μέρος της ομάδας των φυτοφαρμάκων. Για τον λόγο αυτόν, το πεδίο 
εφαρμογής της θεματικής στρατηγικής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και τα 
βιοκτόνα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι σημερινές γνώσεις για τα φυτοφάρμακα 
και τη χρήση τους είναι ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια χαιρετίζει θερμά τη 
δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες χρήστες, προκειμένου να 
έχουν πλήρη γνώση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης διαδικασίας είναι η θέσπιση των εθνικών σχεδίων δράσης 
(ΕΣΔ). Ωστόσο, προκαλεί δυσαρέσκεια το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει τον 
αποκλεισμό των ποσοτικών κριτηρίων από τα ΕΣΔ και έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στη
«μείωση των πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα». 
Πρόκειται για έναν αόριστο όρο που δεν θα ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη για να μειώσουν 
τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων ή να αντικαταστήσουν τα πιο 
επικίνδυνα φυτοφάρμακα με άλλα λιγότερα επικίνδυνα. Τα ΕΣΔ πρέπει να είναι 
συγκεκριμένα και να ορίζουν μέσω του καταλληλότερου δείκτη τους τρόπους μείωσης των 
πηγών κινδύνου, των κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα. Για τον λόγο αυτόν, 
η εισηγήτρια φρονεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνδυάσει την εξάλειψη των πηγών 
κινδύνου, των κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα με ποσοτικά κριτήρια στο 
πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης. Εν προκειμένω, θα μπορούσε να μελετηθεί ως 
παράδειγμα η θετική εμπειρία της Δανίας όσον αφορά τη χρήση του δείκτη της συχνότητας 
εφαρμογής. 

Είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι παρότι η Επιτροπή αναγνώρισε τον περιορισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία ως τον βασικό 
στόχο της στρατηγικής, η θεματική στρατηγική δεν περιλαμβάνει κάποιο άρθρο που να 
ασχολείται ειδικά με το ζήτημα αυτό και η υγεία εξετάζεται μόνο στο περιθώριο. Η θεματική 
στρατηγική δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα φυτοφάρμακα προκαλούν διάφορες επιπτώσεις στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, ενδοκρινικές και νευροτοξικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνο. Δεν 
αναγνωρίζει ότι οι έγκυες, τα παιδιά και τα έμβρυα αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η εισηγήτρια, ωστόσο, επιδοκιμάζει τα πολυάριθμα μέτρα που θέσπισε η Επιτροπή, στηρίζει 
την αρχή της αντικατάστασης, την απαγόρευση του αεροψεκασμού, την απαγόρευση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, την αυξημένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και τον 
καθορισμό περιοχών περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν «ζώνες ανάσχεσης» για την προστασία των πολιτών από την 
έκθεση.


