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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έχει εξελιχθεί σημαντικά από τη δεκαετία 
του 1970. Απέδωσε στην ΕΕ καθαρότερο ατμοσφαιρικό αέρα και καθαρότερα 
ύδατα καθώς και μια καλύτερη κατανόηση της εξάρτησής μας από ένα υγιές 
περιβάλλον. Αποτελεί έναν από τους τομείς πολιτικής που υποστηρίζεται σθεναρά 
από τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα ξεπερνούν τα εθνικά και περιφερειακά σύνορα και μπορούν να 
επιλυθούν μόνο με τη βοήθεια συντονισμένων ενεργειών σε επίπεδο ΕΕ και σε 
διεθνές επίπεδο. Επικεντρωνόμενη αρχικά σε μεμονωμένους ρύπους και επιπτώσεις, 
πέρασε σε μια φάση ολοκλήρωσης, με έμφαση στην κατανόηση και αντιμετώπιση 
των πιέσεων που δέχεται το περιβάλλον και στην εξέταση των επιπτώσεων των 
διαφόρων πολιτικών και πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια του 2005 και 2006 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή επτά θεματικές 
στρατηγικές. Θίγουν διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς και αποτελούν τμήμα της 
νέας αυτής προσέγγισης όσον αφορά τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Βασίζονται σε μια εις βάθος επανεξέταση της τρέχουσας πολιτικής και απαίτησαν 
πολλά έτη επιστημονικής και οικονομικής ανάλυσης καθώς και εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις. Αποτελούν δείγμα της βελτίωσης της νομοθεσίας της Επιτροπής και 
θα συμβάλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στο θεματολόγιο (πρόγραμμα 
δράσης) που καθορίστηκε στη Λισαβόνα προκειμένου η ΕΕ να καταστεί η 
ανταγωνιστικότερη και πλέον γνωσηκεντρική οικονομία στον κόσμο. 

Επιπλέον, οι στρατηγικές αποτελούν σημαντικούς μηχανισμούς επίτευξης των 
στόχων που ορίζονται στο Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ)1 
που θέσπισε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2002-
2012. Οι στρατηγικές εξειδικεύονται στο 6ο ΠΠΔ και εμπίπτουν σε τέσσερεις 
κύριες προτεραιότητες: αλλαγή του κλίματος, βιοποικιλότητα, υγεία και χρήση τω 
πόρων. Οι επτά στρατηγικές καλύπτουν τα εξής πεδία: 

• Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

• Θαλάσσιο περιβάλλον 

• Αειφόρος χρήση των πόρων 

• Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και ανακύκλωσή τους 

• Αειφόρος χρήση των φυτοφαρμάκων 

• Ποιότητα του εδάφους 

• Αστικό περιβάλλον 

Οι θεματικές στρατηγικές περιέχουν γενικές αναλύσεις των προβλημάτων ανά 
θέμα. Εξετάζουν τις πιέσεις και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που συχνά 
αλληλοτέμνονται. Εξετάζουν τη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

                                                 
1 Απόφαση 1600/2002/ΕΚ  για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον· ΕΕ  L 242 της 10.9.2002, σ. 1 
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τομεακών πολιτικών. Αναλύουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και ένα μείγμα ποικιλίας 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αγοραίων μέσων, τεχνολογίας και 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων κατά τρόπο 
στρατηγικό και αποδοτικό. Υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη προοπτική, 
φιλοτεχνώντας το πλαίσιο δράσης της κοινότητας και των κρατών μελών για τις 
επόμενες δύο δεκαετίας, δηλαδή προτείνουν στρατηγικούς στόχους και εξετάζουν 
βραχύ - και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά περίπτωση, συμβάλλοντας, κατ’ αυτό τον 
τρόπο, στην επίτευξη των σε παγκόσμιο επίπεδο δεσμεύσεων της ΕΕ. 

Κάθε στρατηγική υιοθετεί τη μορφή δέσμης συνιστώμενης από: 

• συνολική προσέγγιση του θεματικού προβλήματος, φιλοτεχνούμενη σε 
ανακοίνωση που επισημαίνει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις, 

• νομοθετικές προτάσεις (για ορισμένες στρατηγικές), 

• εκτίμηση του αντίκτυπου. 

Κάθε στρατηγική είναι απόρροια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας. Κατ’ αρχάς 
γίνεται μια προκαταρκτική ανακοίνωση – ένα είδος Πράσινης Βίβλου – στην οποία 
καθορίζονται τα προβλήματα και οι πιθανές προσεγγίσεις αντιμετώπισής τους. Στη 
συνέχεια, τα έγγραφα αυτά υπόκεινται σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις σε ομάδες 
εργασίας εμπειρογνωμόνων, στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων και στο 
Διαδίκτυο (ιντερνέτ). Στις διαβουλεύσεις συμμετέχει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 
μελών. Κράτη μέλη, ακαδημαϊκοί κύκλοι, επιχειρηματικές και εμπορικές ενώσεις, 
μεμονωμένες εταιρίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλοι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία αυτή κορυφώνεται με τη 
διατύπωση προτάσεων πολιτικής που είναι γνωσηκεντρικές και πρακτικές. 

Η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων («η 
στρατηγική») εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 20062. 
Συνιστά απόρροια του 6ου ΠΔΠ (βλ. πίνακα). Συνοδεύεται από λεπτομερή εκτίμηση 
του αντίκτυπου 3  και νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός συνολικού, 
συνεπούς και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για τη χρήση των φυτοφαρμάκων4. 

Στόχος του περιληπτικού αυτού φυλλαδίου είναι η περιγραφή της διαδικασίας 
θέσπισης της εν λόγω στρατηγικής και η σύνοψη του περιεχομένου της. 

 
2 COM(2006) 372 τελικό 

3 SΕΚ (2006) 894 τελικό 

4 COM(2006) 373 τελικό 
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Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση 
των φυτοφαρμάκων 

Το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ) αποτελεί πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στο 
περιβάλλον με βασικούς στόχους που καλύπτουν δεκαετή περίοδο. 

Οι προτεραιότητες του 6ου ΠΔΠ είναι η αλλαγή του κλίματος, η φύση και η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, η 
υγεία και η ποιότητα ζωής, καθώς και οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα. 

Στο πλαίσιο των βασικών αυτών προτεραιοτήτων, το 6ο ΠΔΠ προωθεί την ανάπτυξη επτά θεματικών 
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αειφόρο χρήση 
των φυτοφαρμάκων. 

Η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί συνεκτική και ολοκληρωμένη 
πολιτική για τη φάση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Οι στόχοι της είναι: 

(i) η ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και για το περιβάλλον από τη χρήση των φυτοφαρμάκων· 

(ii) ο καλύτερος έλεγχος της χρήσης και της διανομής των φυτοφαρμάκων· 

(iii) η μείωση των ποσοτήτων των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων δραστικών ουσιών, ιδίως μέσω της 
αντικατάστασης των πλέον επικίνδυνων από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις· 

(iv) η ενθάρρυνση της εφαρμογής γεωργικών μεθόδων με μικρή ή μηδενική χρήση φυτοφαρμάκων· 

(v) η χρησιμοποίηση διαφανούς συστήματος για την αναφορά και την παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. 

2. ΠΟΙΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

2.1. Γενικό πλαίσιο 

Τα φυτοφάρμακα είναι δραστικές ουσίες και προϊόντα με την εγγενή δυνατότητα 
θανάτωσης ή συγκράτησης επιβλαβών ή ανεπιθύμητων οργανισμών – όπως είναι τα 
παράσιτα και τα ζιζάνια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία ή στη 
συγκράτηση της αύξησης φυτών ή μη γεωργικών εκτάσεων (φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), ή για άλλους σκοπούς (βιοκτόνα προϊόντα). 

Η Ευρωπαϊκή φυτοπροστατευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό οικονομικό 
παράγοντα της παγκόσμιας αγοράς. Το 2002 απασχολούσε περίπου 26.000 άτομα 
στην ΕΕ των 15. Τρεις από τις πέντε παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρίες έχουν την 
έδρα τους στην Ευρώπη. Άλλες εταιρίες εμπλέκονται, κατά τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κατασκευαστές εξοπλισμού ψεκασμών, 
εταιρίες παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροψεκασμών, κλπ). 

Η χρήση φυτοφαρμάκων παρουσιάζει διάφορα οφέλη – κυρίως οικονομικά – ιδίως 
για τους αγρότες. Τα φυτοφάρμακα βελτιώνουν ή διασφαλίζουν τη γεωργική 
παραγωγή και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων.  Επίσης, ελαχιστοποιούν τις 
απαιτήσεις εργασίας. Μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της διάβρωσης του 
εδάφους καθιστώντας δυνατή την καλλιέργεια με περιορισμένη άροση και 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών ενός ευρέως φάσματος 
προσβάσιμων γεωργικών προϊόντων. Επίσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των απαιτήσεων όσον αφορά τη 
φυτική υγεία και την προώθηση του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων. 
Εκτός του γεωργικού τομέα, τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε 
εφαρμογές που εκτείνονται από τη συντήρηση του ξύλου ή των υφασμάτων, μέχρι 
την προστασία της δημόσιας υγείας. 
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Ωστόσο, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους, τα φυτοφάρμακα μπορούν να είναι 
επιβλαβή σε οργανισμούς  μη – στόχους και μπορούν να έχουν ανεπιθύμητες 
επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 

2.2. Απειλές για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον 

2.2.1. Κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου 

Ένα φυτοφάρμακο θα έχει αρνητική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου όταν ο 
βαθμός έκθεσης υπερβαίνει τα επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή. Μπορεί να 
υπάρξει άμεση έκθεση στα φυτοφάρμακα (από τους βιομηχανικούς εργάτες που 
παράγουν φυτοφάρμακα και τους χειριστές – μέχρι τους αγρότες – που τα 
χρησιμοποιούν). Είναι επίσης δυνατή η έμμεση έκθεση (από καταναλωτές, 
κατοίκους και παρευρισκόμενους) ιδίως κατά ή μετά τη χρήση φυτοφαρμάκων στη 
γεωργία, τον εξωραϊσμό τοπίων, σε χώρους άθλησης καθώς και για την διατήρηση 
δημοσίων κτηρίων, την αφαίρεση ζιζανίων από τις παρυφές δρόμων και 
σιδηροτροχιών, στη συντήρηση εκτάσεων γρασιδιού και σε άλλες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων των 
Μισθωτών Γεωργίας (ΕFΑ), οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες επιδράσεις των 
φυτοφαρμάκων στους εργαζόμενους και στους χειριστές περιλαμβάνουν οξείς 
πονοκεφάλους, εμμέτους, πόνους στο στομάχι και διάρροια. Εμφανίζονται με την 
έκθεση σε αυτά  κατά τη χρήση, προπαρασκευή ή ανάμιξη των φυτοφαρμάκων και 
τον χειρισμό των περιεκτών5. Η έκθεση σε χαμηλά πλην όμως σταθερά επίπεδα 
μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες και χρόνιες βλάβες της υγείας (π.χ. 
καρκίνος, συγγενείς ανωμαλίες, αναπαραγωγικά προβλήματα, ευαισθητοποίηση). 
Τις περισσότερες φορές οι ενδιαφερόμενοι δεν συνειδητοποιούν τη σχέση μεταξύ 
της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και της νόσου. Αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχουν 
εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης αμέσως μετά την έκθεση. 

Οι κάτοικοι και οι παρευρισκόμενοι μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο 
έμμεσης έκθεσης σε φυτοφάρμακα ως αποτέλεσμα μετακίνησης αιωρούμενων 
σωματιδίων από ψεκασμούς. Εκτιθέμενοι μπορούν να είναι και ορισμένοι 
καταναλωτές μέσω της έκθεσης σε υπολειμματικές ποσότητες σε γεωργικά 
προϊόντα ή στο νερό. Οι συνέπειες μπορεί να είναι χειρότερες για άκρως 
ευπρόσβλητες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι τα παιδία (τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε εικαζόμενα «μίγματα επιδράσεων»), οι ηλικιωμένοι ή άλλες ομάδες 
ειδικού κινδύνου (άτομα με χαμηλές ανοσολογικές αντιστάσεις, χρόνιοι ασθενείς, 
κλπ) και, βεβαίως, εργαζόμενοι (επειδή ενδέχεται να αποτελέσουν το αντικείμενο 
έκθεσης μεγάλης έντασης). 

Η έκθεση στα φυτοφάρμακα που ξεπερνάν τα επίπεδα ασφαλείας οφείλεται γενικά 
σε άγνοια των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων και των τρόπων 
αντιμετώπισής τους. 

 

 
5 Περίληψη του ερωτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων των Μισθωτών Γεωργίας 

(ΕFA) για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με τα φυτοφάρμακα υπεβλήθη στο δεύτερο συνέδριο 
της ΕFA με θέμα τα φυτοφάρμακα, 6-8/3/1997. Απήντησαν 2.160 εργαζόμενοι από όλα τα κράτη 
μέλη. Περίπου το 20% ανέφερε ανεπιθύμητα συμβάντα. 
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2.2.2. Κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Μέσω της κακής χρήσης των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάχρησης, οι χημικές ουσίες μπορεί να καταλήξουν σε ρύπανση υδάτων, του 
ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους, με ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα φυτά και 
στην άγρια πανίδα και σε απώλεια της εν γένει βιοποικιλότητας (μολονότι η 
τελευταία επηρεάζεται επίσης από σειρά άλλων παραγόντων). Ειδικότερα, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά 
ανεξέλεγκτο τρόπο με ψεκασμό, έκπλυση ή απορροή, ρυπαίνουν το έδαφος, τα 
επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια ύδατα6. Ρύπανση του περιβάλλοντος μπορεί 
επίσης να προέλθει και μετά τη χρήση, δηλαδή κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
ή μέσω της ανεξέλεγκτης παράνομης διάθεσης των φυτοφαρμάκων ή των 
περιεκτών τους (σημειακές πηγές). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οργάνωση προμηθευτών υδάτινων πόρων7, η ρύπανση 
των μη επεξεργασμένων υδάτων είναι σοβαρότατη στους ποταμούς που βρίσκονται 
κάτω από τη στάθμη του θαλάσσιου νερού. Πράγματι, μεγάλο ποσοστό της 
ρύπανσης υπερβαίνει την τιμή οροφής 0,1µg/l, οπότε το νερό πρέπει να υποστεί 
επεξεργασία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα πλεονάσματα φυτοφαρμάκων, 
προτού αυτό διατεθεί ως πόσιμο νερό. Η πιθανότητα ρύπανσης των επιφανειακών 
υδάτων και υπογείων υδάτων απαιτεί συνεχή και αυστηρή παρακολούθηση στο 
πλαίσιο της ρυθμιστικής διαδικασίας, επειδή η ρύπανση και η αποκατάσταση είναι 
μακροχρόνιες διαδικασίες. 

2.3. Πλαίσιο πολιτικής 

Οι υφιστάμενες πολιτικές και η νομοθεσία που διέπει τα φυτοφάρμακα 
θεσπίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ το 1979 και εξελίχθηκαν σημαντικά με την πάροδο των 
ετών, καταλήγοντας στην έκδοση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ για τη διάθεση, στην 
αγορά, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ακολουθούμενη από την οδηγία 98/8/EΚ 
για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. Έτσι, όλα τα φυτοφάρμακα πρέπει να 
αξιολογούνται και να εγκρίνονται προτού διατεθούν στην αγορά. 

Παρά τους υφιστάμενους κανονιστικούς περιορισμούς και το γεγονός ότι η 
διαδικασία εγκρίσεως είναι δαπανηρή και επιβαρύνει τις τιμές, η κατανάλωση και 
χρήση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ δεν έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ούτε, 
εξάλλου, μετεβλήθη το ποσοστό των δειγμάτων τροφίμων και ζωοτροφών στα 
οποία τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων – 
παραμένουν γύρω στο 5% (βλ. Σχήμα 1). Επιπλέον, ορισμένα φυτοφάρμακα 
απαντούν συχνά στο υδατικό περιβάλλον σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά 
πολύ το κανονιστικό όριο και δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης. 

 
6 Τα φυτοφάρμακα που απαντούν συχνότερα στα υπόγεια ύδατα είναι η ατραζίνη και η σιμαζίνη, 

ζιζανιοκτόνα ευρέως φάσματος που χρησιμοποιούντο κατά το παρελθόν σε μεγάλες ποσότητες, τα 
οποία όμως έχουν τώρα απαγορευθεί. 

7 Έγγραφο υποβολής απόψεων του EUREAU «Keeping Raw Drinking Water Resources Safe from 
Pesticides» (διασφάλιση των πόρων μη επεξεργασμένου πόσιμου νερού από τα φυτοφάρμακα), 2001. 



Σχήμα 1. Αποτελέσματα των επιθεωρήσεων για κατάλοιπα σε φρούτα, λαχανικά και σιτηρά στην 
ΕΕ-15 
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Επιπλέον, η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
εστιάζεται στη διάθεση στην αγορά8 και στο τέλος του κύκλου ζωής τέτοιων 
προϊόντων9, πλην όμως ελάχιστες φορές αντιμετωπίζει τη φάση της εμπράγματης 
χρήσης. Προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό και να δημιουργηθεί ένα συνολικό 
συνεπές και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τα φυτοφάρμακα, η Στρατηγική 
εστιάζεται στη φάση της χρήσης και στον κύκλο ζωής των φυτοφαρμάκων (βλ. 
Σχήμα 2). 

                                                 
8 Οδηγία  91/414/EΕΚ  για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. 

9 Κανονισμός αριθ. 396/2005 για τα Ανώτατα Όρια Καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και στις 
ζωοτροφές. 
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Σχήμα 2. Η φάση της χρήσης στον κύκλο ζωής των φυτοφαρμάκων δεν αντιμετωπίζεται 
ικανοποιητικά από τη νομοθεσία 

 

Έγκριση 

12 

τρέχουσα οριακή τιμή (0,1 µg/l) για τις δραστικές ουσίες, η οποία αποτελεί 
                                                

Και άλλες νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν, επίσης, τη χρήση 
των φυτοφαρμάκων. Ειδικότερα: 

α. Ο περιβαλλοντικός προβληματισμός έχει ενσωματωθεί στους διάφορους 
κανονισμούς που συνιστούν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980, ιδίως με τη μεταρρύθμιση του 1992, η οποία είχε 
τεράστιο αντίκτυπο στις μεθόδους γεωργικής παραγωγής10. Από μελέτη που 
εκπονήθηκε το 1998, προκύπτει ότι ποσοστό 20% των αλλαγών στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να αποδοθεί στον αντίκτυπο της ΚΓΠ. 
Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο σε τομείς που παρουσιάζουν 
μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και υψηλά επίπεδα πληρωμών 
ΚΓΠ, όπως είναι το βαμβάκι ή τα καπνά11. 

β. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 12 του 2000 δημιούργησε ένα πλαίσιο 
αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης της οικολογικής και χημικής 
κατάστασης όλων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Θέσπισε κατάλογο 
ιδιαίτερα επικίνδυνων για τα ύδατα 33 ουσιών προτεραιότητας13, εκ των οποίων 
13 χρησιμοποιούνται ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η 

 
10 Περαιτέρω πληροφορίες για τη γεωργία και το περιβάλλον υπάρχουν στον εξής δικτυακό τόπο: 

http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm

11 Oppenheimer, Wolf and Donnelly, 1998. Possibilities for future EU environmental policy on plant 
protΕΚ tion products, Synthesis report of six sub-reports in PES-A/phase 2 

12 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 υδάτων. ΕΕ  L 327 της 22. 12. 
2000, σ. 1 

13 Απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΕΕ  L 331 της 
15.12.2001, σ. 1 

 

Χρήση 
Κατάλοιπα 

Οδηγία 91/414/EΟΚ 
Οδηγία 98/8/EΚ 

 

Απόβλητα 

Θεματική Στρατηγική

- Κανονισμός 396/2005 για τα ΑΟΚ 
- Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 

- Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 
- Οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα  

(Πρώτα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm
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γ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
 τ

κ τ η . 

δ. Η οδηγία πλαίσιο περί των στερεών αποβλήτων  και η οδηγία για τα 

ο α α

ε. Τα φυτοφάρμακα, και ειδικότερα η έρευνα στον περιορισμό και στην αειφορία 

σ

στ. Επίσης, η χρήση των φυτοφαρμάκων καλύπτεται εν μέρει από οδηγίες που 

                                                

κριτήριο αποκλεισμού σε ότι αφορά την αδειοδότηση (έγκριση), θεωρείται η 
μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση για τον χαρακτηρισμό της καλής χημικής 
κατάστασης υπογείων υδάτων. 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και στις ζωο ροφές14 καθορίζει 
Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (ΑΟΚ) δραστικών ουσιών στα τρόφιμα και στις 
ζωοτροφές, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης των καταναλωτών στο τέλος 
της τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
ΑΟΚ επιτρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον οι κατ’ επάγγελμα χρήστες εφήρμοσαν 
τις καλές γεωργικές πρακτικές που καθορίζονται στις άδειες των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ε δίδον αι από τα κράτ  μέλη

15

επικίνδυνα απόβλητα16 θεσπίζουν διατάξεις για την ασφαλή αποκομιδή των 
αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων, αντιστοίχως. Η αποκομιδή και 
διαχείριση των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο περί (στερεών) αποβλήτων, ενώ τα 
αχρησιμοπ ίητ  φυτοφάρμακα τα οποί  αποτελούν το αντικείμενο απαγόρευσης 
ή τα οποία έχουν λήξει, πρέπει να υφίστανται αποκομιδή και διαχείριση σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

των φυτοφαρμάκων, υποστηρίχθηκαν επί σειρά ετών από τα προγράμματα 
πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη17. Το 2003, η Επιτροπή 
υιοθέτησε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία. Σκοπός 
της ήταν ο περιορισμός των ασθενειών περιβαλλοντικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ε χημικές ουσίες και σε φυτοφάρμακα. Η εν 
λόγω στρατηγική επικεντρώνεται στις πλέον ευπρόσβλητες κοινωνικές ομάδες, 
ιδιαίτερα δε στα παιδιά, και αναμένεται να συνεχίσει να συμβάλλει στην 
περισσότερο αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων18. 

προστατεύουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων19. Ωστόσο, αυτές δεν 

 
14 Κανονισμός (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 ζωϊκής προέλευσης (ΕΕ  L 70 της 16.3.2005, σ. 1) 

15 Οδηγία  2006/12/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 5ης Απριλίου 2006 περί 
των στερεών αποβλήτων (ΕΕ  L 114 της 27.4.2006, σ. 9) 

16 Οδηγία  91/689/EΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ  L 
377 της 31.12.1991, σ. 20) 

17 Λεπτομερή στοιχεία υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

18 COM (2003) 338 τελικό, υπάρχει στο δικτυακό τόπο: 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0338en01.pdf

19 Οι εφαρμοστέες οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν την οδηγία  89/391/EΟΚ, την οδηγία  98/24/ΕΚ και 
την οδηγία  89/656/EΟΚ  

http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0338en01.pdf
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εφαρμόζονται στη μεγαλύτερη ομάδα χρηστών, δηλαδή στους 
αυτοαπασχολούμενους αγρότες. 

Μια από τις ελλείψεις του τρέχοντος νομικού πλαισίου συνίσταται στο γεγονός ότι 
η φάση της εμπράγματης χρήσης των φυτοφαρμάκων δεν καλύπτεται επαρκώς, 
μολονότι αποτελεί βασικής σημασίας στοιχείο για την εκτίμηση των συνολικών 
κινδύνων. Σκοπός της εν λόγω Θεματικής Στρατηγικής είναι ακριβώς η 
αντιμετώπιση της έλλειψης αυτής.  

Το 6ο ΠΔΠ αναφέρεται μόνο στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Τα αποτελέσματα της σχετικά νέας νομοθεσίας για τα βιοκτόνα δεν θα 
καταστούν αισθητά παρά μόνο σε ικανό χρονικό διάστημα μετά το 2006, όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αξιολογήσεις των δραστικών στοιχείων προς χρήση 
στα βιοκτόνα προϊόντα. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, η Στρατηγική διαλαμβάνει 
μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (τόσο για γεωργικές όσο και για μη 
γεωργικές χρήσεις), τα οποία είναι κατά πολύ σημαντικότερα των βιοκτόνων τόσο 
από πλευράς χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων, όσο και από πλευράς κύκλου 
εργασιών. Εάν διαφανεί ότι ανάλογα μέτρα είναι αναγκαία για τα βιοκτόνα, θα 
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της Στρατηγικής. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

3.1. Ιστορικό 

Από το 1992 και μετά, σε συνεργασία με τις ολλανδικές αρχές, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διεκπεραιώνει έργο για την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1994 με την ημερίδα 
«Πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», στην οποία διατυπώθηκαν οι συστάσεις για την εκπόνηση 
περαιτέρω μελετών. Οι εν λόγω μελέτες ολοκληρώθηκαν και εξετάστηκαν σε 
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο διάστημα 12 - 14 Μαΐου 1998. 

3.2. Διαδικασία διαβουλεύσεων 

Για τον καθορισμό της Στρατηγικής υιοθετήθηκε μια ευρεία προσέγγιση, η οποία 
εμπλέκει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια άκρως διαφανή διαδικασία δύο 
σταδίων (βλ. Σχήμα 3). 

3.2.1. Διαβουλεύσεις σχετικά με την προκαταρκτική ανακοίνωση 

Το πρώτο βήμα συνίστατο στην κατάθεση ανακοίνωσης, η οποία υπεβλήθη σε 
δημόσια ανταλλαγή απόψεων. 

Βάσει προκαταρκτικών μελετών, η ανακοίνωση20 συνόψισε τις ελλείψεις της 
τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη χρηστική φάση του κύκλου ζωής των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Περιείχε πληθώρα πληροφοριών για τα 
πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων, 
καθώς και κατάλογο των βασικών σημείων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Περιέγραψε το είδος των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου να 

 
20 «Προς μια Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων» COM(2002) 349 τελικό 
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καλυφθεί αποτελεσματικότερα η χρηστική φάση και να αναστραφούν οι αρνητικές 
τάσεις. Ωστόσο, δεν προχώρησε τόσο ώστε να ιεραρχήσει τα εν λόγω μέτρα βάσει 
προτεραιοτήτων. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε διάλογο με το ευρύ κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και θεσμικά όργανα με αντικείμενο την εν λόγω ανακοίνωση, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έγινε αποδέκτης άνω των 
150 συνεισφορών από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη21. Επιπλέον, στις 4 Νοεμβρίου 
2002, η Επιτροπή διοργάνωσε σύσκεψη με περισσότερους από 190 συμμετέχοντες, 
οι οποίοι εκπροσωπούσαν όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες22. 

Συνολικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη στήριξαν σθεναρά τα περισσότερα από τα μέτρα 
που περιέχονται στην ανακοίνωση, μολονότι τα θεσμικά όργανα και ορισμένα 
ενδιαφερόμενα μέρη είχαν διαφορετικές απόψεις επί των λεπτομερειών, π.χ. για το 
κατά πόσον ένα μέτρο θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο 
κράτους μέλους, ή εάν θα έπρεπε να είναι νομικά δεσμευτικό ή εθελοντικό. Τα 
πλέον επίμαχα ζητήματα ήταν οι εναέριοι ψεκασμοί, οι ποσοτικοί στόχοι 
περιορισμού της χρήσης και η φορολόγηση. 

3.2.2. Διάλογος για την εκτίμηση του αντίκτυπου 

Όπως απαιτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξορθολογισμού των κανονιστικών 
ρυθμίσεων, η Επιτροπή εκλήθη να εκτιμήσει τον οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μελλοντικής πρότασης περί στρατηγικής. Προς τον 
σκοπό αυτό, συνεστήθη Διυπηρεσιακή Ομάδα (ΔΥΟ) προκειμένου να γνωρίσει τις 
αντιδράσεις άλλων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής σχετικά με τα 
προτεινόμενα μέτρα.  

Εκπονήθηκε μελέτη από ανεξάρτητο σύμβουλο, την BiPRO GmbH. Όπως απαιτεί η 
μεθοδολογία της Επιτροπής, η BiPRO συνέταξε «Έγγραφο επιλογών πολιτικής», 
στο οποίο εξετάζονται πολλές επιλογές δυνητικών μέτρων, προτού εκτιμηθούν οι 
συνέπειές τους στην τρέχουσα νομική κατάσταση στα κράτη μέλη. Για καθένα από 
τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο οδηγίας, εξετάστηκαν τρεις έως πέντε 
επιλογές, από τις εθελοντικές έως τις άκρως δεσμευτικές, υπό το πρίσμα του 
οικονομικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου στα ενδιαφερόμενα μέρη και 
στις αρχές, καθώς και υπό το πρίσμα της υγείας. Χρησιμοποιήθηκε ένα σενάριο 
«έλλειψης επιλογών» ως μέτρο αναφοράς για την εκτίμηση του αναμενόμενου 
κόστους και οφελών των προτεινόμενων μέτρων. Η BiPRO υπέβαλε έκθεση που 
στηριζόταν σε ανασκόπηση των απόψεων των αρμοδίων αρχών και 
ενδιαφερομένων μερών. Η έκθεση περιελάμβανε συστάσεις τις οποίες τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εκαλούντο να σχολιάσουν23. 

 
21 Οι γνώμες που διατυπώθηκαν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:  

http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm

22 Τα έγγραφα και τα πρακτικά της σύσκεψης  υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_conf.htm

23 Οι αντιδράσεις στη μελέτη του συμβούλου υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_react.htm

http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/betterregulation.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/betterregulation.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/bipro_ppp_policy_options.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_react.htm


Οργανώθηκαν πολυάριθμες συσκέψεις εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών, επί 
ειδικών ζητημάτων (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση/υποκατάσταση, εξοπλισμός 
εφαρμογής, προσεγγίσεις ΙΒΜ/ICM κλπ). Από πλευράς της, η Επιτροπή οργάνωσε 
συσκέψεις επί ζητημάτων όπως είναι ο εναέριος ψεκασμός. Επιπλέον, η Επιτροπή 
εγκαινίασε ανοικτό διάλογο στο Ίντερνετ για το διάστημα Μάρτιος – Μάιος 2005, ο 
οποίος έδωσε αφορμή να δοθούν περίπου 1.800 απαντήσεις24. 

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε την έκθεση του εξωτερικού συμβούλου και τις 
συμβουλές των ενδιαφερομένων μερών για την κατάρτιση της πρότασης για την 
Θεματική Στρατηγική για την Αειφόρο Χρήση των Φυτοφαρμάκων. 

Σχήμα 3. Στάδια στη διαδικασία διαλόγου όσον αφορά τη Θεματική Στρατηγική 

Ανακοίνωση 
«προς μια 
θεματική 

στρατηγική για 
την αειφόρο 
χρήση των 

φυτοφαρμάκων» 
Ιούλιος 02 

Διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη 
Ιούλιος-
Δεκέμβριος 02

Διάλογος μέσω  
 Ίντερνετ 
→ 12/05/2005 

Εκτίμηση του 
αντίκτυπου από 
εξωτερικό σύμβουλο 
Σεπτέμβριος 03 – 
Νοέμβριος 04 

Έκθεση του 
συμβούλου για 
τον διάλογο 
Δεκέμβριος 04 – 
Ιανουάριος 05 

Διάλογος με τα 
θεσμικά όργανα της 

ΕΕ 
Δεκέμβριος 02- 
Απρίλιος 03 

Διάλογος 1ου σταδίου Διάλογος 2ου σταδίου Τελικός διάλογος 
 

4. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Οι Θεματικές Στρατηγικές αντανακλούν μια νέα και συνολική προσέγγιση που 
εφαρμόζεται σε ολόκληρους τομείς. Προβλέπουν μέτρα προοριζόμενα να 
ενσωματωθούν στις υφιστάμενες πολιτικές και νομοθεσίες. Μόνο όταν η εν λόγω 
ενσωμάτωση είναι αδύνατη, είναι αναγκαίο να προτείνονται νέα νομοθετικά 
κείμενα ή άλλα, κατάλληλα έγγραφα. 

Κατά συνέπεια, η Θεματική Στρατηγική που αφορά την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρμάκων συνίσταται σε δέσμη περισσοτέρων μέτρων τα οποία, σύμφωνα με 
την εν λόγω αντίληψη της ενσωμάτωσης, θα τεθούν σε εφαρμογή μέσω 
υφιστάμενων διατάξεων ή στο πλαίσιο νέων νομοθετικών πράξεων. 

16 

                                                 
24 Τα αποτελέσματα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:  

 http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf

http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
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4.1. Νέα μέτρα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν, είτε στο 
σύνολό τους είτε σε μεγάλο βαθμό, στις υφιστάμενες πράξεις 

4.1.1. Θέσπιση εθνικών σχεδίων δράσης για τον περιορισμό των φυσικών 
κινδύνων και της επικινδυνότητας που συνδέονται με τα 
φυτοφάρμακα, καθώς και με την εξάρτηση από αυτά 

Η Στρατηγική περιλαμβάνει πρόταση οδηγίας-πλαίσιο που απαιτεί από τα κράτη 
μέλη τη θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) τα οποία (i) τα οποία θα 
κωδικοποιούν τα μέτρα εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα 
φυτοφάρμακα και (ii) θα θεσπίζουν εξατομικευμένους στόχους, καθορίζοντας τα 
ληπτέα μέτρα επίτευξής τους, καθώς και σχετικό χρονοδιάγραμμα (βλ. πλαίσιο). Τα 
ΕΣΔ θα αποτελέσουν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Θεματικής 
Στρατηγικής. 

Σε πολλές χώρες, η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων του εν λόγω τύπου είχε εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Τα ΕΣΔ θα αναπαραγάγουν σε εθνική κλίμακα τα στοιχεία της 
κοινοτικής νομοθεσίας (και ιδίως της Στρατηγικής) που διέπουν τα φυτοφάρμακα. 
Θα επιτρέψουν, ταυτοχρόνως, την προσαρμογή της Στρατηγικής βάσει των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους, καθορίζοντας εξατομικευμένους στόχους. 

Όταν καταρτίζουν τα ΕΣΔ, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεκτιμούν τα σχέδια 
διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης απορροής υπό την οδηγία -  πλαίσιο για τα ύδατα, 
καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν προθεσμία δύο ετών από της θέσεως της οδηγίας σε ισχύ, για να 
καταρτίσουν τα οικεία Σχέδια και να προχωρήσουν στην εφαρμογή των 
απαιτούμενων μέτρων. 

4.1.2. Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών 

Όταν καταρτίζουν, εφαρμόζουν ή αναθεωρούν τα οικεία ΕΣΔ, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να μεριμνούν για τη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών, 
και ιδίως των ομάδων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο περί 
υδάτων, στα σχέδια διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης απορροής, καθώς και στην 
κατάρτιση σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης. 

Ο καθορισμός των επιμέρους ρυθμίσεων συμμετοχής του κοινού αποτελεί ευθύνη 
των κρατών μελών, όπως επίσης και το επίπεδο οργάνωσής της. Το κοινό πρέπει να 
είναι σε θέση να συμμετέχει στη διαδικασία όσο το δυνατό συντομότερα και 
αποδοτικότερα. 

4.1.3. Δημιουργία συστήματος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των 
κατ΄επάγγελμα χρηστών φυτοφαρμάκων, των διανομέων και 
συμβούλων 

Οι χρήστες (και ιδίως οι κατ΄επάγγελμα χρήστες) πρέπει να έχουν πλήρη συνείδηση 
των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι κατ΄επάγγελμα χρήστες, οι διανομείς και οι 
σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στην ελάχιστη απαιτούμενη κατάρτιση. Πρέπει να 
καθοριστούν οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και επίσημης αναγνώρισης της εν λόγω 
κατάρτισης (πιστοποίηση ή αδειοδότηση). 
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Δυνητικά στοιχεία των Εθνικών Σχεδίων Δράσης 

(1) Διαδικασίες που επιτρέπουν στο κοινό να συμμετέχει έγκαιρα στην κατάρτιση, εφαρμογή 
και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των ενδεχόμενων αναθεωρήσεών του. 

(2) Καθορισμός εξατομικευμένων στόχων σε ότι αφορά τον περιορισμό των κινδύνων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν καλλιέργειες, δραστηριότητες ή δραστικές ουσίες 
προτεραιότητας όπου η κατάσταση είναι ανησυχητική και να καθορίσουν στόχους 
περιορισμού της χρήσης. 

(3) Εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν, ιδίως, συστήματα πιστοποίησης 
απευθυνόμενα στους φορείς λιανικής πώλησης, στους συμβούλους και τους κατ΄επάγγελμα 
χρήστες. 

(4) Ενημερωτικές εκστρατείες απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό και στους μη κατ΄επάγγελμα 
χρήστες σχετικά με τους κινδύνους και το ρίσκο που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων. 

(5) Δημιουργία αποτελεσματικών υποδομών που επιτρέπουν την παροχή ανεξάρτητων και 
αντικειμενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους κατ΄επάγγελμα και μη κατ΄επάγγελμα 
χρήστες σχετικά με τις βέλτιστες λύσεις όσον αφορά την καταπολέμηση των παρασίτων. 

(6) Τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού χρήσης των φυτοφαρμάκων. 

(7) Εξατομικευμένα μέτρα σχετικά με τη γενική απαγόρευση των εναέριων ψεκασμών καθώς 
και τις δυνατές παρεκκλίσεις. 

(8) Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 
προέρχεται από τα φυτοφάρμακα. 

(9) Καθορισμός περιοχών όπου η χρήση φυτοφαρμάκων είναι περιορισμένη ή/και απαγορεύεται 
ιδίως δε περιοχές στις οποίες συχνάζει το ευρύ κοινό ή παιδιά, ή οι περιοχές που είναι 
ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. 

(10) Αποκομιδή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών και των ληγμένων φυτοφαρμάκων. 

(11) Υιοθέτηση ασφαλών διαδικασιών αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάμιξης και καθαρισμού. 

(12) Δημιουργία των προϋποθέσεων εφαρμογής, εκ μέρους των αγροτών, των γενικών προτύπων 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης των παρασίτων, τα οποία θα καταστούν υποχρεωτικά από 
το 2014, και εισήγηση υιοθέτησης γεωργικών πρακτικών που συνεπάγονται χαμηλή 
κατανάλωση φυτοφαρμάκων, όπως είναι οι βιολογικές καλλιέργειες. 

(13) Έλεγχος της, εκ μέρους των κατ΄επάγγελμα χρηστών, τήρησης των νομικών απαιτήσεων 
που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα. 

(14) Επιτήρηση των περιβαλλοντικών στοιχείων (ιδίως των υδάτων), προκειμένου να εντοπιστεί 
η ενδεχόμενη παρουσία φυτοφαρμάκων, καθώς και καταλοίπων ή μεταβολιτών τους. 

(15) Επιτήρηση και κοινοποίηση των κρουσμάτων δηλητηρίασης χρηστών, κατοίκων, 
περαστικών, καταναλωτών ή ειδών της άγριας πανίδας, από φυτοφάρμακα. 

(16) Προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση φυτοφαρμάκων και, ιδίως, ανάπτυξη και εφαρμογή μη χημικών μεθόδων, οι 
οποίες έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

(17) Μελέτη του συστήματος εφαρμογής κανονικών συντελεστών ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα (σε 
περίπτωση που ο συντελεστής τους είναι ακόμη μειωμένος). 

(18) Συλλογή δεδομένων για τη διανομή και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
υπολογισμός δεικτών επικινδυνότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

(19) Κοινοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ), 
ιδίως δε των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων που στηρίζονται σε δείκτες. 

(20) Χρηματοδότηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Ενδεχόμενη προσφυγή, εκ μέρους των κρατών 
μελών, σε φόρους ή εισφορές επί των προϊόντων ή δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή 
διαφοροποιημένων συντελεστών θα παρότρυνε τους χρήστες στην επιλογή λιγότερο 
επικίνδυνων προϊόντων. 
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Η ενημέρωση του κοινού πρέπει να βελτιωθεί με την οργάνωση ενημερωτικών 
εκστρατειών, τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των πληροφοριών μέσω των φορέων 
λιανικής πώλησης και των διανομέων,καθώς και με τη βοήθεια άλλων μέσων. 

Οι οργανωτικές πτυχές (εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς, πιστοποίηση 
εκπαιδευτικών φορέων, χρηματοδοτικές πτυχές, αδειοδοτικοί οργανισμοί, 
συχνότητα εκπαίδευσης κλπ) επαφίενται στα κράτη μέλη. 

Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν εκθέσεις για τα λαμβανόμενα μέτρα και η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Θεματικής Στρατηγικής, θα 
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση των κατ΄επάγγελμα 
χρηστών, των διανομέων και συμβούλων, συνεκτιμώντας την ιδιαιτερότητα των 
καταστάσεων στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. 

4.1.4. Υποχρεωτική επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής 

Η καλή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής είναι απαραίτητη για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην υγεία (ιδίως δε των 
χειριστών) και στο περιβάλλον, καθώς και για την εξασφάλιση μιας αποδοτικής και 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμης, κατά το δυνατόν, χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ο 
εξοπλισμός εφαρμογής πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο περιοδικών ελέγχων και 
συντηρήσεων. 

Οι οργανωτικές πτυχές (π.χ. δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα επιθεώρησης, έλεγχος 
ποιότητας των οργανισμών επιθεώρησης, συχνότητα των επιθεωρήσεων, 
χρηματοδότηση, καταβαλλόμενες από τους ιδιώτες εισφορές, κλπ) επαφίενται στην 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στην 
Επιτροπή. Πρέπει να αναπτυχθεί η πρακτική της ανταλλαγής των βέλτιστων 
πρακτικών στο πλαίσιο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Θεματικής Στρατηγικής, 
που συγκροτείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
μερών. 

4.1.5. Απαγόρευση του από αέρος ψεκασμού 

Ο από αέρος ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία και στο 
περιβάλλον, συνδεόμενες ιδίως με την διασπορά του προϊόντος (μετατόπιση). Ως εκ 
τούτου, πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο αυστηρών κανονιστικών ρυθμίσεων και 
να χρησιμοποιείται μόνο όταν παρουσιάζει έκδηλα πλεονεκτήματα, από 
περιβαλλοντικής πλευράς, σε σχέση με άλλες μεθόδους ψεκασμού, ή όταν δεν 
υπάρχουν άλλες, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Ως εκ τούτου, το σχέδιο οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την απαγόρευση του 
από αέρος ψεκασμού. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται στην περίπτωση καλλιεργειών ή 
περιφερειών, για τις οποίες ο από αέρος ψεκασμός παρουσιάζει ορισμένα 
πλεονεκτήματα, ιδίως από περιβαλλοντικής πλευράς ή από πλευράς υγείας (π.χ. 
όταν πρόκειται για εκτεταμένες ζώνες που πρέπει να ψεκαστούν σε μικρό χρονικό 
διάστημα, για την ταχύτερη αντιμετώπιση προσβολών από παράσιτα και για 
προβλέψεις μετεωρολογικών συνθηκών, για περιορισμό των εργασιών πλήρωσης 
και καθαρισμού των δεξαμενών καθώς και για τον περιορισμό της έκθεσης των 
χειριστών, κλπ) ή όταν δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση (για τις ειδικές 
καλλιέργειες, όπως είναι το ρύζι και τα δάση). Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
κοινοποιούν τις εν λόγω παρεκκλίσεις, οι οποίες θα εξετάζονται από την Ομάδα 
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Εμπειρογνωμόνων της Θεματικής Στρατηγικής, προκειμένου να χαράζονται οι 
κατευθυντήριες γραμμές και να ορίζονται τα κριτήρια. 

4.1.6. Βελτιωμένη προστασία του υδατικού περιβάλλοντος 

Είναι αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος των φυτοφαρμάκων στο 
υδατικό περιβάλλον. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EΚ) απαριθμεί σειρά  
φυτοφαρμάκων ως «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας» ή ως «επικίνδυνες 
ουσίες». Είναι λοιπόν σκόπιμο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνοχή με την οδηγία 
91/414/EΟΚ, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή των μέτρων άμβλυνσης των 
κινδύνων. Τα εν λόγω μέτρα θα θεσπιστούν στο πλαίσιο της δανειοδότησης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Το σχέδιο οδηγίας θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
περιορισμού της ρύπανσης από τα φυτοφάρμακα στο πλαίσιο των Σχεδίων 
Διαχείρισης Ποτάμιας Λεκάνης Απορροής, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 
μέτρα όπως ο καθορισμός ενδιάμεσων ζωνών ή η χρήση ειδικού τεχνικού 
εξοπλισμού για τον περιορισμό της μετατόπισης του νέφους ψεκασμού. Τα κράτη 
μέλη θα κληθούν να περιορίσουν δραστικά ή να απαγορεύσουν τη χρήση των 
φυτοφαρμάκων στις ειδικές ζώνες ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2000/60/EΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα). 

4.1.7. Καθορισμός ζωνών στις οποίες απαγορεύεται ή τελεί υπό περιορισμόν 
η χρήση φυτοφαρμάκων 

Τα κράτη μέλη καλούνται να καθορίσουν ζώνες στις οποίες απαγορεύεται ή τελεί 
υπό περιορισμόν η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με τα μέτρα που έχουν ληφθεί βάσει άλλων νομοθετικών 
διατάξεων και να διαφυλάττουν τη βιοποικιλότητα. Μια τέτοια περίπτωση θα 
μπορούσαν να είναι οι ζώνες ειδικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 92/46/EΟΚ (οδηγία «ενδιαιτήματα/οικότοποι») και με την οδηγία 
79/409/EΟΚ (οδηγία «πτηνά»), που συνιστούν το δίκτυο Natura 2000. 

Οι ζώνες αυτές θα μπορούσαν επίσης να καθοριστούν ανάλογα με την ειδική 
προστασία που απαιτείται από τις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες (όπως είναι τα 
παιδιά, π.χ. οι παιδικές χαρές, οι περιοχές γύρω από τα σχολεία). Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να ελαχιστοποιήσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων σε 
περιοχές όπου η δημόσια έκθεση θα μπορούσε να είναι υψηλή (όπως είναι τα πάρκα 
ή οι χώροι άθλησης). 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (μέσω της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της 
Θεματικής Στρατηγικής) θα εξετάσουν τις ζώνες που καθορίστηκαν από τα κράτη 
μέλη και θα χαράξουν κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής περιοχών και 
θα ορίσουν  τις βέλτιστες πρακτικές. 

4.1.8. Αποθήκευση και διαχείριση των φυτοφαρμάκων, των συσκευασιών 
τους και των αχρησιμοποίητων προϊόντων 

Τα αχρησιμοποίητα, ληγμένα ή απαγορευμένα φυτοφάρμακα, καθώς και οι κενές 
συσκευασίες πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο ελεγχόμενης αποκομιδής, 
προκειμένου να αποφεύγεται η αστόχαστη αποθήκευσή τους πριν από τη διαχείρισή 
τους ως αποβλήτων. Τα ληγμένα φυτοφάρμακα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα επικίνδυνα απόβλητα. Οι 
αποκομιζόμενες συσκευασίες οι οποίες υπεβλήθησαν σε τρεις εκπλύσεις 
θεωρούνται ως μη επικίνδυνα απόβλητα στα περισσότερα κράτη μέλη και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα απόβλητα. Πρέπει 
να υφίστανται επεξεργασία ενόψει μιας ενδεχόμενης επαναχρησιμοποίησης και, με 
τη λήξη του κύκλου, να αποτελούν το αντικείμενο ελεγχόμενης καταστροφής. Κατά 
τον καθορισμό του υλικού ψεκασμού, τα κατάλοιπα πρέπει να απομακρύνονται 
κατά τρόπο οικολογικά ορθολογικό. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη τη 
λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης των 
φυτοφαρμάκων, των άδειων συσκευασιών και των καταλοίπων, ούτως ώστε να 
περιοριστούν στο ελάχιστο οι εκπομπές από σημειακές πηγές που συνδέονται με τις 
εργασίες αραίωσης, ανάμιξης, φόρτωσης, έκπλυσης και αποθήκευσης. Στο πλαίσιο 
αυτό είναι σκόπιμο να ληφθεί επίσης υπόψη η χρήση των φυτοφαρμάκων από μη 
κατ΄επάγγελμα χρήστες (λόγου χάρη σε ιδιωτικούς κήπους), για την οποία πρέπει 
να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι (π.χ. 
περιορισμένη πώληση του τύπου «έτοιμο προς χρήση»). Θα εναπόκειται πλήρως 
στα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις πτυχές που θεωρούν αναγκαίες. 

4.1.9. Εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των 
Παρασίτων (Integrated Pest Management -IPM) από τους 
κατ΄επάγγελμα χρήστες φυτοφαρμάκων 

Τα φυτοφάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνο ελλείψει άλλων 
μέσων ελέγχου και περιορισμού των ζημιών που προκαλούνται από τα παράσιτα. 
Πρέπει να προαχθούν περισσότερο οι τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων οι 
οποίες προσφεύγουν λιγότερο -  ή και καθόλου -  στα φυτοφάρμακα. Οι αγρότες 
που στρέφονται στην ολοκληρωμένη καταπολέμηση των παρασίτων, στις 
βιολογικές καλλιέργειες ή σε άλλους μηχανισμούς, προκειμένου να περιοριστεί η 
χρήση των φυτοφαρμάκων, τυγχάνουν ήδη στηρίξεως στο πλαίσιο των 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό 1698/2005.  

Το σχέδιο οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη τη δημιουργία όλων των 
προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή, εκ μέρους των κατ΄ 
επάγγελμα χρηστών φυτοφαρμάκων, των αρχών της ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης των παρασίτων (ΙΒΜ), καθώς και την προαγωγή της εφαρμογής 
των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου αυτές καταστούν υποχρεωτικές δηλαδή από το 
2014 και μετά. 

Πέραν των γενικών κριτηρίων  κοινοτικής κλίμακας, πρέπει να αναπτυχθούν 
ειδικότερες κατευθυντήριες γραμμές ΙΒΜ για συγκεκριμένες καλλιέργειες, 
περιφέρειες ή κλιματικές ζώνες. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές πρέπει να 
ξεπερνούν τις απαιτήσεις των γενικών κριτηρίων και η εφαρμογή τους να 
παραμείνει προαιρετική. 

4.1.10. Αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τον περιορισμό των κινδύνων, 
με τη βοήθεια κατάλληλων δεικτών 

Οι κοινοί και εναρμονισμένοι δείκτες είναι σημαντικοί για τη μέτρηση των τάσεων 
περιορισμού των κινδύνων στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών. 
Μέχρι στιγμής, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους εν λόγω 
δείκτες. Πολλά κράτη μέλη αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν εθνικούς δείκτες, 
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όπως ο δείκτης «συχνότητα χρήσεως» στη Δανία, πλην όμως αυτοί δεν είναι κατ’ 
ανάγκην δείκτες που βασίζονται στον κίνδυνο, αλλά, απεναντίας, εκφράζουν την 
ένταση του ψεκασμού. 

Ο ΟΟΣΑ αναπτύσσει εναρμονισμένους δείκτες επικινδυνότητας για τα ύδατα και 
για το έδαφος. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου HAIR 
(Harmonised environmental Indicators for pesticide Risk / εναρμονισμένοι 
περιβαλλοντικοί δείκτες για την επικινδυνότητα των φυτοφαρμάκων)25 το οποίο 
χρηματοδοτείται από το 6  Πρόγραμμα -  Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και 
Ανάπτυξη. Οκτώ κράτη μέλη, συν η Νορβηγία και η Ελβετία, συμμετέχουν στο εν 
λόγω έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του

ο

 2007. 

4.1.11. Δημιουργία συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σε κοινοτικό 
επίπεδο 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική παγκοινοτική προσέγγιση, θα 
συγκροτηθεί «ομάδα εμπειρογνωμόνων στρατηγικής θεματικής». Η εν λόγω ομάδα 
εμπειρογνωμόνων θα χρησιμεύσει ως βήμα διαβουλεύσεων και θα καθορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής μέσω: 

• της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών εκ μέρους των κρατών μελών 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τα συμβάντα που έχουν επιπτώσεις για 
την υγεία των κατ΄ επάγγελμα χρηστών, των ιδιωτών χρηστών ή για το 
περιβάλλον 

• της εναρμόνισης των τεχνικών κατευθυντηρίων γραμμών 

• του καθορισμού συνόλου δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και τον 
καθορισμό ποσοτικών στόχων περιορισμού της επικινδυνότητας. 

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων πρέπει να συγκροτείται από εκπροσώπους των αρχών 
των κρατών μελών, της Επιτροπής και των άλλων ενδιαφερομένων μερών 
(οργανώσεων αγροτών, βιομηχανίας, φιλοπεριβαλλοντικών οργανώσεων και 
οργανώσεων καταναλωτών). Οι συνεδριάσεις της ομάδας οργανώνονται και 
προεδρεύονται από την Επιτροπή. 

4.1.12. Βελτιωμένα συστήματα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με 
τη διανομή και τη χρήση 

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη διανομή και τη χρήση 
φυτοφαρμάκων σε ό,τι αφορά τις δραστικές ουσίες. Εντούτοις, είναι αναγκαίος ο 
υπολογισμός των δεικτών επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου, πρέπει να δρομολογηθεί 
η επεξεργασία τελειοποιημένων συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων σχετικών 
με την παραγωγή, την εισαγωγή/εξαγωγή, τη διανομή και τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

Ένας χωριστός κανονισμός σχετικός με τις στατιστικές των φυτοφαρμάκων, ο 
οποίος προτάθηκε το 2006, επιβάλλει στα κράτη μέλη τη συγκέντρωση δεδομένων 
για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο 

 
25 Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν στο δικτυακό τόπο : http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm

http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
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μέσω της αλυσίδας διανομής, όσο και από τους κατ΄επάγγελμα χρήστες (ιδιαίτερα 
δε για τους αγρότες). Η πρόταση καθορίζει κανόνες για τις αρχές των κρατών 
μελών: 

• για την τακτική συγκέντρωση των εν λόγω δεδομένων (σε ετήσια βάση όσον 
αφορά τη διάθεση στην αγορά, ανά πενταετία για τη χρήση) 

• για τον τρόπο συγκέντρωσης των δεδομένων, είτε μέσω αντιπροσωπευτικών 
ερευνών, είτε με συστηματική συγκέντρωση 

• για την συγκεντρωτική διαχείριση των δεδομένων των σχετικών με τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων συλλεγέντων από τα 
κράτη μέλη, της οποίας την ευθύνη θα ήταν καλύτερο να αναλάβει η Στατιστική 
Υπηρεσία της Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικές 
συγκεντρωτικές εκθέσεις 

• για τον υπολογισμό των δεικτών επικινδυνότητας σε κοινοτικό επίπεδο, ως 
βάσεως για την περιγραφή των τάσεων επικινδυνότητας από τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

4.2. Μέτρα τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στις υφιστάμενες 
πράξεις 

4.2.1. Βελτιωμένα συστήματα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. 

Τα ήδη υπάρχοντα στα κράτη μέλη συστήματα για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλούς χρήσεως των φυτοφαρμάκων (εκτός της 
παρακολούθησης των καταλοίπων στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές) είναι, σαφώς, 
ανεπαρκή. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν σημαντικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη 
διανομή και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 
91/414/EΟΚ. Η πρόταση κανονισμού που τροποποιεί την εν λόγω οδηγία26 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις. Ορίζει λεπτομερέστερα τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης εκ μέρους των κρατών μελών. 

Οι αναθεωρημένες διατάξεις καθορίζουν τα καταλληλότερα επίπεδα εφαρμογής 
καθώς και την ένταση, τη συχνότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
συνεργαστούν στενά στον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και στις λεπτομερείς 
ρυθμίσεις των νέων ειδικών ετήσιων προγραμμάτων συμμόρφωσης. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να εξετάσουν τους τρόπους συμβολής των φορέων 
λιανικής πώλησης τροφίμων, δημιουργώντας συστήματα παρακολούθησης, κατά 
προτίμησιν σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
συγκέντρωση ομοιογενών και αξιόπιστων δεδομένων. 

 
26 COM(2006) 388 τελικό 
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4.2.2. Συγκριτική αξιολόγηση και αρχή της υποκατάστασης 

Ένας τρόπος περιορισμού της επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων είναι η 
υποκατάσταση, δηλαδή η αντικατάσταση ενός φυτοφαρμάκου από άλλο προϊόν, 
χαμηλότερης επικινδυνότητας, ή από ένα μη χημικό, εναλλακτικό προϊόν. Η αρχή 
της υποκατάστασης μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα: υπαγωγή της 
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (κοινοτικό επίπεδο), 
αδειοδότηση προϊόντων (επίπεδο κρατών μελών) και επιλογές των χρηστών από τα 
διαθέσιμα προϊόντα που προορίζονται για την ίδια εφαρμογή (επίπεδο χρηστών). 

Βάσει των αποτελεσμάτων των διαφόρων διαβουλεύσεων, η Επιτροπή πρότεινε την 
υπαγωγή της συγκριτικής αξιολόγησης στη διαδικασία αδειοδότησης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η συγκριτική αξιολόγηση – όταν είναι χρήσιμη, 
εφικτή και οικονομικά βιώσιμη – πρέπει να εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΕ, με τον 
προσδιορισμό ορισμένων ουσιών των οποίων επίκειται η υποκατάσταση, στη 
συνέχεια δε σε εθνικό επίπεδο, κατά την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Η διαχείριση της αντοχής και όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις 
(χρήση οργανικών προϊόντων, μικροβιακές/βιολογικές τεχνικές καταπολέμησης, 
γενετική τροποποίηση, κλπ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωσιν (ανά 
καλλιέργεια). 

Πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη σύγκριση των κινδύνων και 
για τη στάθμιση των οικονομικών, κοινωνικών και αγρονομικών πτυχών. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα απευθύνεται στα κράτη μέλη τα οποία θα αναλάβουν τον 
ρόλο του εισηγητή για τους σκοπούς της κοινοτικής αξιολόγησης και για τις εθνικές 
αδειοδοτήσεις. 

4.2.3. Παρακολούθηση των καταλοίπων και επιδημιολογικές μελέτες 
έκθεσης 

Έχουν ήδη καταρτιστεί -  και εφαρμόζονται -  ετήσια προγράμματα 
παρακολούθησης των καταλοίπων των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές27. Βάσει του πρόσφατα εκδοθέντος κανονισμού για τα Ανώτατα Όρια 
Καταλοίπων (ΑΟΚ), η παρακολούθηση πρέπει να ενισχυθεί, αυξάνοντας την 
ένταση των προγραμμάτων δειγματοληψίας και την εστίαση στους «συνδυασμούς 
καλλιεργειών/ουσιών υψηλής επικινδυνότητας». Είναι επίσης σημαντικό να 
βελτιωθεί η συγκέντρωση των πληροφοριών στις περιπτώσεις έκθεσης στα 
φυτοφάρμακα σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας. 

Σε ετήσια βάση και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα ορίζει, 
σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους ενός 
ευρύτερου προγράμματος επιτήρησης των καταλοίπων. Το Γραφείο Τροφίμων και 
Κτηνιατρικής (Food and Veterinary Office - FVO) θα πραγματοποιεί περισσότερες 
επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν 
υπόψη τις παρατηρήσεις του. Υπό την καθοδήγηση του FVO, θα καθοριστούν οι 
καλές πρακτικές και θα διατυπωθούν συστάσεις σε θέματα εθνικών υπηρεσιών και 
εθνικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Όταν από την παρακολούθηση θα 
αναδεικνύονται συστηματικές τάσεις (λόγου χάριν, συστηματική παρουσία 

 
27 Οι εκθέσεις υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: 

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html

http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html
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καταλοίπων ορισμένων ουσιών) αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης που θεσπίστηκε με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ. 

Στον κανονισμό που τροποποιεί την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, η Επιτροπή πρότεινε 
ακόμη την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των μελών και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, για τις περιπτώσεις δηλητηριάσης που συνδέονται με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρόκειται για απαίτηση ανάλογη με τους κανόνες 
που θεσπίστηκαν με την οδηγία 98/8/EΚ σχετικά με τα βιοκτόνα προϊόντα, η οποία 
καλύπτει όχι μόνο τους χειριστές, αλλά και τους περαστικούς και τους κατοίκους 
των όμορων προς τις καλλιεργούμενες ζώνες κατοίκους, καθώς και τους 
καταναλωτές. 

4.2.4. Παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

Τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων και οι μεταβολίτες τους δεν ανιχνεύονται μόνο 
στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές. Εντοπίζονται επίσης στο έδαφος και τα ύδατα. Η 
εξέλιξη και συμπεριφορά των δραστικών στοιχείων και άλλων συστατικών των 
φυτοφαρμάκων διερευνώνται διεξοδικά κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο, 
τα μοντέλα και οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας δεν προβλέπουν πάντοτε με ακρίβεια την πραγματική 
συμπεριφορά των ουσιών και των καταλοίπων τους. 

Κατά συνέπεια, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μετρηθούν οι συγκεντρώσεις των 
φυτοφαρμάκων και των καταλοίπων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα, 
προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των μοντέλων και των τεχνικών πρόβλεψης, 
καθώς και το κατά πόσον όλα τα μέτρα περιορισμού της επικινδυνότητας, καθώς 
και της χρήσης φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τις ορθές φυτοϋγειονομικές πρακτικές 
επιτρέπουν, πράγματι, την επίτευξη αποδεκτών συγκεντρώσεων στο περιβάλλον. 

Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι τεχνικά δύσκολες και δαπανηρές και πρέπει να 
επιχειρούνται σε μικρό μόνο αριθμό ουσιών. Οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλες χημικές ουσίες. Κατά συνέπεια, η 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος για φυτοφάρμακα πρέπει να ενσωματωθεί στην 
παρακολούθηση που προβλέπει η οδηγία – πλαίσιο περί υδάτων28. Στην Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων της Θεματικής Στρατηγικής, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη καθώς 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εταιρίες διανομής πόσιμου ύδατος, θα 
καθορίσουν τις ουσίες προτεραιότητας στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η 
προσοχή. 

4.2.5. Έρευνα σχετικά με τα φυτοφάρμακα 

Μία από τις θεματικές προτεραιότητες του 6ου κοινοτικού Προγράμματος -  πλαίσιο 
για την  Έρευνα και Ανάπτυξη αφορά τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας 
των ευρωπαίων πολιτών χάρις σε τρόφιμα καλύτερης ποιότητας και στην ενίσχυση 
του ελέγχου της παραγωγής των τροφίμων και των σχετιζόμενων περιβαλλοντικών 
παραγόντων29. Εκκρεμούν εξάλλου σχετικά ερευνητικά έργα. 

 
28 Όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:  

 http://ec.europa.eu/environment/water/index.html

29 Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:  

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
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Πρέπει επίσης να προβλεφθεί, στο πλαίσιο άλλων τομέων προτεραιότητας, όπως 
είναι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία, η χρηματοδότηση άλλων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τις δυνητικές επιδράσεις των 
φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τις επιδράσεις από την 
έκθεση σε σειρά ουσιών – το λεγόμενο «φαινόμενο κοκτέιλ» - και επιδημιολογική 
έρευνα στους εργαζόμενους ή στο σύνολο του πληθυσμού. Εξάλλου, είναι επίσης 
δυνατό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την επιστημονική στήριξη εφαρμογής  
πολιτικών, να μελετηθούν οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην βιοποικιλότητα 
καθώς και τα μέτρα περιορισμού τους. 

Δεδομένου ότι το 6ο Πρόγραμμα - πλαίσιο ολοκληρώθηκε το 2006, διατηρήθηκαν 
ανάλογες δυνατότητες στο 7ο Πρόγραμμα - πλαίσιο. 

4.2.6. Εφαρμογή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα 

Λόγω των διαφορών στους χρησιμοποιούμενους συντελεστές ΦΠΑ, η τιμή 
προϊόντων που περιέχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες ενδέχεται να παρουσιάζει 
μεγάλες διακυμάνσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να ευνοήσει το παράνομο διασυνοριακό εμπόριο προϊόντων τα οποία είναι 
επισημασμένα σε μια γλώσσα την οποία οι χρήστες δεν είναι σε θέση να 
καταλάβουν, και η πρακτική αυτή ενδεχομένως απαγορεύεται στο κράτος μέλος 
όπου χρησιμοποιούνται. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη που υιοθετούν ακόμη τους 
περιορισμένους συντελεστές ΦΠΑ, να επανεξετάσουν τη στάση τους, ούτως ώστε 
να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής. Προκειμένου να 
μειωθούν οι διαφορές τιμών, θα ήταν σκόπιμο να υιοθετήσουν τον κανονικό 
ελάχιστο κοινοτικό συντελεστή ΦΠΑ 15%. 

4.2.7. Διεθνής διάσταση 

Στο διεθνή στίβο, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη καλούνται να συμβάλουν στην 
ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες (ιδίως δε στις 
αναπτυσσόμενες χώρες). Η συμβολή τους μπορεί να συνίσταται στην καλύτερη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικείων εξαγωγών ή δωρεών χημικών ουσιών, 
με την παροχή εκπαίδευσης για την ασφαλή χρήση, διαχείριση και αποθήκευση των 
φυτοφαρμάκων και τη διαχείριση των αποθεμάτων ληγμένων φυτοφαρμάκων, 
καθώς και με τη στήριξη δημιουργίας υποδομής και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη επικύρωσαν και εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Ρόττερνταμ 
για τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (Convention on Prior Informed 
Consent - PIC)30 και τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους (Persistent Organic Pollutants - POPs)31 η οποία προβλέπει, για ορισμένα 
φυτοφάρμακα, έναν πραγματικό μηχανισμό τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης. 
Επίσης, εξασφαλίζουν χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια (δημιουργία υποδομής) 
μέσω σειράς διμερών και πολυμερών προγραμμάτων που συμβάλλουν στη 

 

http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html

30 Πληροφορίες  υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: http://www.pic.int

31 Πληροφορίες  υπάρχουν στο δικτυακό τόπο: http://www.pops.int

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/policy-support/index_en.html
http://www.pic.int/
http://www.pops.int/
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βελτίωση της ασφάλειας των εργασιών διαχείρισης και εξάλειψης (διάθεσης) των 
φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ληγμένων 
φυτοφαρμάκων), όπως είναι η συμφωνία του Κοτονού που συνήφθη με τα κράτη 
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού32. 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη καλούνται να στρατευθούν περαιτέρω στο πλαίσιο ειδικών 
προγραμμάτων, όπως είναι η έρευνα για τα εναλλακτικά έναντι του DDT προϊόντα 
κατά της ελονοσίας, στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις μεταδοτικές 
νόσους. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στις 
εργασίες του Codex Alimentarius, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέγιστα 
όρια καταλοίπων που ορίζει ο Codex επαρκούν για την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου. 

4.3. Μέτρα/δράσεις που δεν προβλέπονται σήμερα στο πλαίσιο της 
Θεματικής Στρατηγικής, αλλά που θα μπορούσαν να επανεξεταστούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο 

Τα μέτρα/δράσεις τα οποία συζητήθηκαν εκτεταμένα κατά τις διαβουλεύσεις, πλην 
όμως δεν προτάθηκαν ως τμήμα της Στρατηγικής, είναι τα εξής. 

4.3.1. Καθορισμός ποσοτικών στόχων περιορισμού της χρήσης 
φυτοφαρμάκων 

Στη Στρατηγική δεν θα προτείνεται ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων περιορισμού 
της χρήσης, ούτε από πλευράς όγκου, ούτε από πλευράς συχνότητας χρήσεως. 

Η εν προκειμένω ανταλλαγή απόψεων ήταν ιδιαίτερα έντονη καθ΄όλη τη διάρκεια 
των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
άμεση σχέση μεταξύ των ποσοτήτων μιας χρησιμοποιούμενης ουσίας και των 
κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Μια καθαρώς 
προσανατολισμένη προς τη μάζα προσέγγιση ενδέχεται να προαγάγει τη χρήση 
προϊόντων με χαμηλότερες ταχύτητες χορήγησης, τα οποία όμως θα μπορούσαν να 
έχουν άλλες, περισσότερο προβληματικές ιδιότητες. Επιπλέον, τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για την τρέχουσα χρήση ούτως ώστε να 
καθορίσουν μια κατάλληλη αφετηρία. Πάντως, η εφαρμογή άλλων μέτρων στη 
Στρατηγική τα οποία στοχεύουν στον περιορισμό της επικινδυνότητας, θα 
οδηγήσει, πιθανότατα, σε μείωση της τάξεως του 11% έως 16% όσον αφορά τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Θα ήταν δυνατός ο καθορισμός στόχων περιορισμού της χρήσης σε μεταγενέστερο 
στάδιο, όταν θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τη χρήση των φυτοφαρμάκων. 

4.3.2. Εγκατάσταση συστήματος φόρων/εισφορών 

Αληθεύει ότι πολλά μέτρα που προβλέπει η Στρατηγική απαιτούν πόρους και 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν· για τον λόγο αυτό, η φορολόγηση των φυτοφαρμάκων 
αποτελεί δυνητική πηγή εσόδων. 

 
32 Πληροφορίες  υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:   

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
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Ωστόσο, θα ήταν αδύνατο, τη στιγμή αυτή, να οργανωθεί ένα αποδοτικό και 
διαχειρίσιμο σύστημα φόρων ή εισφορών το οποίο να αντανακλά τις πραγματικές 
επιδράσεις των συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων. Η εκτίμησή τους είναι δύσκολη, 
δεδομένου ότι συνδέονται με τους όρους χρήσεως των προϊόντων. Προκειμένου να 
είναι πραγματικά αποτελεσματική η φορολόγηση, πρέπει να βασίζεται στην 
ταξινόμηση των προϊόντων από πλευράς επικινδυνότητας και τοξικότητας, η οποία 
θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν ολοκληρωθεί η βάσει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (για 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και της οδηγίας 98/8/EΚ (για τα βιοκτόνα 
προϊόντα) επανεξέταση των δραστικών ουσιών. 

Είναι επίσης απίθανο ότι μια πρόταση φορολόγησης θα τύγχανε της απαιτούμενης 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Πλην όμως, η φορολόγηση πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω προκειμένου να καθοριστεί μελλοντικά ένα «ζωνικό» σύστημα 
φορολόγησης ως αντιπροσωπευτικό των πραγματικών επιδράσεων. 

5. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Στρατηγική τον Ιούλιο 2006. Περιγράφεται 
σε ανακοίνωση η οποία συνοδεύεται από πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης για την επίτευξη της αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων, και 
από εκτίμηση των επιπτώσεων. 

Ως τμήμα της «δέσμης για τα φυτοφάρμακα» υιοθετήθηκε άλλη νομοθετική 
πρόταση, εκ παραλλήλου με τη Στρατηγική: κανονισμός για την διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προσθέτων στην αγορά. Ο κανονισμός αυτός 
αναθεωρεί την οδηγία 91/414/ΕΟΚ. 

Το Δεκέμβριο του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκέντρωση 
στατιστικών δεδομένων σχετικών με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Άλλη μια, νέα πρόταση, η οποία πρόκειται να εγκριθεί το 2008, θα συμπληρώσει τη 
Στρατηγική: θα ορίζει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για 
την διάθεση, στην αγορά, νέων εξοπλισμών και εξαρτημάτων, ενδεχομένως στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2006/42/EΚ. 

Το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα της Στρατηγικής είναι η μείωση της 
συνολικής επικινδυνότητας και των αρνητικών επιδράσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί περιορίζοντας: 

• την ακούσια άμεση και έμμεση έκθεση, 

• τα επίπεδα επικινδυνότητας των χρησιμοποιούμενων ουσιών, υποκαθιστώντας 
τις πλέον επικίνδυνες με λιγότερο επιβλαβείς ουσίες, ή με τη χρήση 
εναλλακτικών μέτρων ελέγχου των παρασίτων. 

Η γνώση της πραγματικής χρήσης φυτοφαρμάκων θα είναι κρίσιμης σημασίας 
ζήτημα για τον υπολογισμό των κινδύνων κατά τη χρήση των κατάλληλων δεικτών. 
Πρέπει να εγκατασταθούν, συντόμως, συστήματα συγκέντρωσης πληροφοριών, 
ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός δεικτών και τάσεων στην εξέλιξή τους, 
ακόμη και αναδρομικά. Η Στρατηγική αναμένεται να αυξήσει εντυπωσιακά τα 
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επίπεδα των γνώσεών μας σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Σήμερα δεν 
υπάρχουν κοινά αποδεκτοί δείκτες για τη μέτρηση των εν λόγω κινδύνων και η 
ανάπτυξη δεικτών αποτελεί έναν από τους στόχους της Στρατηγικής. Αυτοί θα 
δείξουν φθίνουσες τάσεις συν τω χρόνω. 

Η συνολική χρήση φυτοφαρμάκων αναμένεται να μειώνεται σταθερά στο βαθμό 
που καλύτερα εκπαιδευμένοι χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν βέλτιστο 
εξοπλισμό, χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα κατά τρόπο αποδοτικότερο και 
περιορίζουν τις απώλειες στο περιβάλλον (ειδικότερα δε στο υδατικό περιβάλλον). 
Επιπλέον, η προαγωγή των μεθόδων ελέγχου των παρασίτων που χρησιμοποιούν 
λιγότερα φυτοφάρμακα (Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρασίτων, βιολογικές 
καλλιέργειες) και ο καθορισμός ζωνών με περιορισμένη ή μηδενική χρήση 
φυτοφαρμάκων, αναμένεται, επίσης, να περιορίσει τη συνολική χρήση 
φυτοφαρμάκων. 

Αναμένεται επίσης να παρουσιάσει μείωση το επί τοις εκατό ποσοστό των 
δειγμάτων τροφίμων και ζωοτροφών στα οποία σημειώνεται υπέρβαση των 
κανονιστικών μέγιστων επιπέδων καταλοίπων. Αναμένεται επίσης να μειωθούν τα 
συμβάντα στα οποία εμπλέκονται άνθρωποι ή δείγματα της άγριας πανίδας. 

Ωστόσο, για καμία από τις εν λόγω τάσεις δεν είναι δυνατή η διατύπωση ποσοτικών 
στόχων, δεδομένου ότι συχνά λείπουν στοιχειώδεις πληροφορίες ή εμπλέκεται 
υπερβολικά μεγάλος αριθμός παραγόντων. 

6. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η Στρατηγική, και ειδικότερα το σχέδιο οδηγίας – πλαίσιο, περνά τη διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων της ΕΕ. Υποβάλλεται στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ για γνωμοδότηση, προτού 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. 

Η Στρατηγική θεσπίζει μέτρα τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο 6ο ΠΔΠ, δηλαδή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για 
την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον που συνδέονται με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων. Επίσης, εξασφαλίζει τη συνεχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών και διαφανή διαδικασία υποβολής εκθέσεων, ιδιαίτερα δε με τη συμμετοχή 
της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Θεματική Στρατηγική στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, στην χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών και στη διατύπωση 
συστάσεων. 

Προς το παρόν, η Στρατηγική διαλαμβάνει μόνο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
υπάρχουν όμως περιθώρια διεύρυνσής της, ώστε να περιλάβει τα βιοκτόνα 
προϊόντα. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλωσσάριο και παραπομπές 

 

CAP Common Agricultural Policy – Κοινή Γεωργική Πολιτική 
EAP Environment Action Programme – Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 
FVO Food and Veterinary Office – Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων 
HAIR Harmonised Pesticides Risk Indicator – Εναρμονισμένος Δείκτης 

Επικινδυνότητας των  Φυτοφαρμάκων 
ICM Integrated Crop Management- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών 
IPM Integrated Pest Management- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων 
MRL Maximum Residue Limit – Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (ΑΟΚ) 
NAP National Action Plan- Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) 
PIC Prior Informed Consent – Συναίνεση Μετά από Ενημέρωση  
POP Persistent Organic Pollutant- Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι 
PPP Plant Protection Product – Φυτοπροστατευτικό Προϊόν 
WFD Water Framework Directive – Οδηγία -  Πλαίσιο για τα Ύδατα 
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