
 

AM\1162130EL.docx  PE624.063v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.9.2018 A8-0268/2 

Τροπολογία  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

2017/2128(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. εκφράζει την ανησυχία ότι, όσον 

αφορά τη χρήση ζώων σε δοκιμές για την 

ταυτοποίηση και την αξιολόγηση 

κινδύνου, η εφαρμογή του κανονισμού δεν 

ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις 3R 

(τις αρχές της αντικατάστασης, της 

μείωσης και της βελτίωσης) της οδηγίας 

2010/63/ΕΕ για τα πειράματα σε ζώα, και 

ότι η διετής βιολογική δοκιμασία για 

καρκινογένεση μπορεί να οδηγήσει σε 

αμφιλεγόμενα αποτελέσματα1· 

______________ 

1 Πηγή: Βάσει των πληροφοριών και των 

ευρημάτων της Ευρωπαϊκής αξιολόγησης 

εφαρμογής, μελέτη της EPRS, Απρίλιος του 2018, 

σ. 36 & II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Τροπολογία  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

2017/2128(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36α.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι η διαδικαστική 

παράταση της περιόδου έγκρισης κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του κανονισμού, δεν θα 

χρησιμοποιείται για δραστικές ουσίες που 

είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, 

τοξικές για την αναπαραγωγή, και ως εκ 

τούτου ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, 

ή δραστικές ουσίες που έχουν ιδιότητες 

ενδοκρινικής διαταραχής και είναι 

επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, 

όπως είναι επί του παρόντος η 

φλουμιοξαζίνη, η θειακλοπρίδη, η 

χλωροτολουρόνη και η διμοξυστροβίνη1· 

______________ 

1 Πηγή: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Τροπολογία  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

2017/2128(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36β. πρέπει να απαγορευτεί αμέσως η 

χρήση δραστικών ουσιών που είναι 

μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, τοξικές 

για την αναπαραγωγή, και ως εκ τούτου 

ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, ή 

δραστικών ουσιών που έχουν ιδιότητες 

ενδοκρινικής διαταραχής και είναι 

επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, οι 

οποίες έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία 

διαδικαστική παράταση της περιόδου 

έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 17·  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Τροπολογία  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

2017/2128(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  39α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να απαγορεύσουν τις δοκιμές σε ζώα 

σε όλες τις διαδικασίες έρευνας και 

αξιολόγησης που συνδέονται με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα·  

Or. en 

 

 

 


