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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/6 

Τροπολογία  6 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για 

το δικαίωμα στην τροφή, της 24ης 

Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την 

παγκόσμια χρήση φυτοφαρμάκων στη 

γεωργία και τον αντίκτυπό της στα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Τροπολογία  7 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι από τις 

πλέον αυστηρές στον κόσμο· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το φως των ανησυχιών 

που εκφράστηκαν από αρκετούς 

συμφεροντούχους σχετικά με την 

αξιολόγηση της ουσίας glyphosate, η 

ειδική επιτροπή για την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(PEST) αποσκοπεί στον εντοπισμό των 

τομέων που μπορούν να βελτιωθούν 

περαιτέρω όσον αφορά την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τη 

διατύπωση συστάσεων που θεωρεί 

αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς 

και του περιβάλλοντος· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι από τις 

πλέον αυστηρές στον κόσμο, δεδομένου 

ότι επί του παρόντος διαρκεί 11 έτη και 

ότι απαιτούνται κατά μέσο πάνω από 200 

επιστημονικές μελέτες και δαπάνες άνω 

των 220 εκατομμυρίων ευρώ για να 

διατεθεί ένα προϊόν στην ενωσιακή 

αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική 

επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία 

έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST) 

αποσκοπεί στον εντοπισμό των τομέων 

που μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω 

όσον αφορά την ενωσιακή διαδικασία 

έγκρισης των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, με τη διατύπωση συστάσεων 

που θεωρεί αναγκαίες προκειμένου να 

διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού 

επιπέδου προστασίας της υγείας του 

ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του 

περιβάλλοντος, και παράλληλα να 

ενθαρρύνεται η ανταγωνιστικότητα, να 

τονώνεται και να διευκολύνεται η έρευνα, 

και να υποστηρίζεται η γεωργική 

παραγωγικότητα όσον αφορά την 

καλλιέργεια βιώσιμων, ασφαλών, υγειών, 

και θρεπτικών τροφίμων, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3 του κανονισμού· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/8 

Τροπολογία  8 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του 

αυστηρού χαρακτήρα της ενωσιακής 

νομοθεσίας, έχει μειωθεί ο αριθμός των 

ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκριθεί 

μόνο 20 νέες ουσίες από τις 43 που 

υποβλήθηκαν, και ότι μόνον οκτώ από 

αυτές έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα από την 

έναρξη ισχύος του κανονισμού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τελευταία 

έτη δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την 

έγκριση νέων δραστικών ουσιών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 

σημειώνεται έλλειψη σε φυτοφάρμακα 

που έχουν ανάγκη οι γεωργοί, πράγμα που 

θέτει σε κίνδυνο τους επισιτιστικούς 

πόρους και απειλεί την επίτευξη όλων 

των στόχων του κανονισμού, στους 

οποίους περιλαμβάνεται η διασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής 

γεωργίας· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Τροπολογία  9 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να βελτιωθούν όλα τα στάδια της 

διαδικασίας έγκρισης, προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στο σύστημα ρύθμισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης 

να βελτιωθεί η διαφάνεια των 

διαδικασιών έγκρισης που συνδέονται με 

τις δραστηριότητες των αρμόδιων 

αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πρόταση της Επιτροπής για την 

αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία 

για τα τρόφιμα αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση ανησυχιών όσον αφορά τα 

δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία 

που παρέχονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης και να ενισχυθεί 

η διαφάνεια· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Τροπολογία  10 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 

προφύλαξης αποτελεί θεμελιώδη αρχή για 

την πολιτική της Ένωσης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο κανονισμός, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, 

βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για τη 

διαχείριση του κινδύνου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 

πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους 

της αρχής της προφύλαξης όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 

παράγραφος 2 του κανονισμού 178/2002 

προβλέπει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται 

βάσει της αρχής της προφύλαξης πρέπει να 

είναι αναλογικά· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 

προφύλαξης αποτελεί θεμελιώδη αρχή για 

την πολιτική της Ένωσης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το ενωσιακό σύστημα έγκρισης 

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχει 

τα χαμηλότερα ανώτατα όρια 

καταλοίπων και είναι το μόνο που 

εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, η 

οποία κωδικοποιείται στη νομοθεσία ως 

ειδικός στόχος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου, 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 

του κανονισμού, πρέπει να συνάδει με 

τους όρους της αρχής της προφύλαξης 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού 

178/2002 προβλέπει ότι τα μέτρα που 

θεσπίζονται βάσει της αρχής της 

προφύλαξης είναι αναλογικά· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Τροπολογία  11 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

εκφραστεί ανησυχίες από αρκετούς 

συμφεροντούχους σχετικά με την 

αξιολόγηση του glyphosate, ιδίως όσον 

αφορά το κατά πόσον έχει 

πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη, 

αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση, 

κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί ορθά τα 

κριτήρια ταξινόμησης του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1272/2008, κατά πόσον έχουν 

χρησιμοποιηθεί ορθά τα σχετικά έγγραφα 

καθοδήγησης  και αν έχουν εφαρμοστεί 

ορθά τα κριτήρια έγκρισης και η αρχή 

της προφύλαξης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Τροπολογία  12 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιολόγηση της εφαρμογής του 

κανονισμού κατέδειξε ότι δεν 

επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της 

προστασίας της υγείας ανθρώπων και 

ζώων και του περιβάλλοντος και ότι θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

βελτιώσεις προκειμένου να επιτευχθούν 

όλοι οι στόχοι του κανονισμού· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιολόγηση της εφαρμογής του 

κανονισμού κατέδειξε ότι θα μπορούσαν 

να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις 

προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι 

που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3 του κανονισμού· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Τροπολογία  13 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

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 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 τον χρόνο στον οποίον μπορούν 

να εκπονηθούν οι αξιολογήσεις· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Τροπολογία  14 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστώθηκε 

έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, ξεκινώντας από την έλλειψη 

πρόσβασης του κοινού σε πλήρεις μελέτες 

και ανεπεξέργαστα δεδομένα και 

φτάνοντας έως το στάδιο διαχείρισης 

κινδύνου· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστώθηκε 

έλλειψη διαφάνειας· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Τροπολογία  15 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

περιοχές που χρησιμοποιούνται από το 

ευρύ κοινό ή από ευάλωτες ομάδες δεν 

είναι ενδεδειγμένη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


