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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/2 

Τροπολογία  2 

Norbert Lins 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση 

ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που 

συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης και 

αδειοδότησης είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις υποστελεχωμένες και 

υποχρηματοδοτούμενες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να 

επηρεάσει την ποιότητα των 

αξιολογήσεων, τόσο για τις δραστικές 

ουσίες όσο και για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, και τον χρόνο στον οποίον 

μπορούν αυτές να εκπονηθούν· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο 

των εθνικών αρμόδιων αρχών που 

συμμετέχουν στις διαδικασίες έγκρισης 

και αδειοδότησης συχνά καθυστερεί· 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές που συμμετέχουν 

στη διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης 

είναι σε ορισμένες περιπτώσεις 

υποστελεχωμένες και 

υποχρηματοδοτούμενες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, εκτός από τις καθυστερήσεις 

στην αξιολόγηση, η έλλειψη πόρων 
δημιουργεί τον κίνδυνο να επηρεάσει την 

ποιότητα των αξιολογήσεων, τόσο για τις 

δραστικές ουσίες όσο και για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Τροπολογία  3 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ν α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ν α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

πρόσφατη σύγκριση 25 αιτήσεων για 

έγκριση δραστικών ουσιών με τα 

αντίστοιχα σχέδια έκθεσης για την 

αξιολόγηση των κινδύνων που 

υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη-

εισηγητές, κατέδειξε ότι πολλά κράτη 

μέλη-εισηγητές χρησιμοποίησαν 

σημαντικά στοιχεία αξιολόγησης 

απευθείας από τις αντίστοιχες αιτήσεις, 

χωρίς να επισημαίνεται σαφώς η 

προέλευση αυτών των αποσπασμάτων1α· 

 _________________ 

 1α Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayerischer Rundfunk, 4 Δεκεμβρίου 

2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Τροπολογία  4 

Norbert Lins 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

89. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 

αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για 

τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και 

την προώθηση της τήρησης των 

προθεσμιών· εκφράζει τη λύπη του για τα 

προβλήματα εφαρμογής που συνδέονται με 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· 

καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα 

κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη 

λειτουργία του συστήματος ζωνών· 

υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να 

στοχεύει στην αποφυγή της 

αλληλεπικάλυψης εργασιών και στη 

διάθεση νέων ουσιών στους γεωργούς 

χωρίς περιττές καθυστερήσεις· 

89. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 

αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για 

τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και 

τη διευκόλυνση της τήρησης των 

προθεσμιών· εκφράζει τη λύπη του για τις 

καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από τα 

κράτη μέλη που εξετάζουν τις αιτήσεις 

αδειοδότησης και τα προβλήματα 

εφαρμογής που συνδέονται με την αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί την 

Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη 

μέλη με στόχο την καλύτερη λειτουργία 

του συστήματος ζωνών· υπογραμμίζει ότι 

η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει στην 

αποφυγή της αλληλεπικάλυψης εργασιών 

και στη διάθεση νέων ουσιών στους 

γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Τροπολογία  5 

Norbert Lins 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

90. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

τηρήσουν τις προθεσμίες και τις διατάξεις 

για την αμοιβαία αναγνώριση, όπως 

ορίζονται στον κανονισμό· 

90. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

τηρούν τις προθεσμίες για την αξιολόγηση 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

τις διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώριση, 

όπως ορίζονται στον κανονισμό· 

Or. en 

 

 


