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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/16 

Τροπολογία  16 

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 KB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

σημαντικό να καταπολεμώνται τα 

ζιζάνια, οι επιβλαβείς για τα φυτά 

οργανισμοί και οι ασθένειες των φυτών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς θεραπεία, 

αυτά τα ζιζάνια και οι ασθένειες έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια 

των φυτών και δημιουργούν τον κίνδυνο 

να αναπτυχθούν δευτερεύουσες 

επιπτώσεις και επιδράσεις, όπως οι 

μυκοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να 

επιβιώσουν στο τελικό προϊόν και να 

παρουσιάσουν σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Τροπολογία  17 

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 KΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις έγκρισης για προσφάτως 

αναπτυχθείσες δραστικές ουσίες και 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

χαρακτηρίζονται πάντοτε από 

αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις υπό 

πραγματικές συνθήκες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη 

παρακολούθησης μετά την έγκριση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι λείπουν στοιχεία 

σχετικά με τις ακριβείς ποσότητες κάθε 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 

εφαρμόζεται, την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων 

μετριασμού και τις πιθανές επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και 

των ζώων καθώς και στο περιβάλλον· 

διαγράφεται 

Or. en 
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14.05.2018 A8-0475/18 

Τροπολογία  18 

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 KΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

δεδομένων αφορά τις πραγματικές 

επιπτώσεις δραστικών ουσιών, 

αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών και 

βοηθητικών και των μεταβολιτών τους, 

καθώς και σκευασμάτων και μειγμάτων 

προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

επομένως, ο πλήρης αντίκτυπος των 

φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου 

και των ζώων, καθώς και στο 

περιβάλλον, δεν είναι επαρκώς γνωστός· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Τροπολογία  19 

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 KΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πιλοτικό έργο «Περιβαλλοντική 

παρακολούθηση της χρήσης 

φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών» δεν 

έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρά την εγγραφή 

του στον προϋπολογισμό της Ένωσης για 

τα οικονομικά έτη 2017 και 2018· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Τροπολογία  20 

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 Λ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 

παρόντος δεν υφίσταται νομική 

υποχρέωση για τη δοκιμή δραστικών 

ουσιών σε σχέση με την αναπτυξιακή 

νευροτοξικότητα (DNT), η οποία μπορεί 

να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε αυτισμό, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-

υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και δυσλεξία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 

μελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας και 

νευροτοξικότητας και μπορεί να 

οδηγήσουν σε μελέτες με ad hoc 

σχεδιασμό μελέτης για την αντιμετώπιση 

ειδικών προβλημάτων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η EFSA 

επεξεργάζεται ένα υπό εξέλιξη έργο για 

την ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών 

χωρίς τη χρήση ζώων, με σκοπό τον έλεγχο 

των επιπτώσεων της αναπτυξιακής 

νευροτοξικότητας· 

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

απαιτούνται μελέτες αναπτυξιακής 

τοξικότητας και νευροτοξικότητας και 

μπορεί να οδηγήσουν σε μελέτες με ad hoc 

σχεδιασμό μελέτης για την αντιμετώπιση 

ειδικών προβλημάτων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η EFSA 

επεξεργάζεται ένα υπό εξέλιξη έργο για 

την ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών 

χωρίς τη χρήση ζώων, με σκοπό τον έλεγχο 

των επιπτώσεων της αναπτυξιακής 

νευροτοξικότητας (DNT)· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Τροπολογία  21 

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 ΛΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

διατυπωθεί ανησυχία από αρκετούς 

συμφεροντούχους ως προς τη διαφάνεια 

και τις συγκρούσεις συμφερόντων, σε 

σχέση με το δικαίωμα των αιτούντων να 

επιλέγουν το κράτος μέλος-εισηγητή κατά 

την πρώτη αίτηση για έγκριση μιας 

δραστικής ουσίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/22 

Τροπολογία  22 

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 ΛΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΛΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την επιστημονική αξιολόγηση των 

δραστικών ουσιών, με τη μορφή 

καθοδήγησης που χρησιμοποιείται από 

την EFSA και τα κράτη μέλη, δεν 

αντικατοπτρίζουν πάντα τις πλέον 

επικαιροποιημένες επιστημονικές και 

τεχνικές γνώσεις, όπως απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, ο 

οποίος καθορίζει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για την 

έγκριση των δραστικών ουσιών, θα 

πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη οι 

επικαιροποιημένες επιστημονικές και 

τεχνικές γνώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η ανακοίνωση της Επιτροπής 2013/C 

95/01 παραμένει η πιο ολοκληρωμένη 

πηγή εγγράφων καθοδήγησης και 

κατευθυντήριων γραμμών για τις 

δοκιμές, παρόλο που ορισμένα από τα 

έγγραφα που απαριθμούνται πιθανόν να 

είναι ξεπερασμένα και θα πρέπει να 

επικαιροποιηθούν· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 

παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να 

διασφαλίζεται ότι κάθε επικυρωμένη 

δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιείται όταν 
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παρέχεται επαρκής επιστημονική 

αιτιολόγηση· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/23 

Τροπολογία  23 

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 ΛΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει, 

επιπλέον, διατυπωθεί ανησυχία από 

αρκετούς συμφεροντούχους ως προς τη 

διαφάνεια και τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, σε σχέση με το γεγονός ότι 

το κράτος μέλος-εισηγητής που έχει 

επιφορτιστεί από την Επιτροπή με την 

ευθύνη για την ανανέωση μιας έκθεσης 

αξιολόγησης μπορεί να είναι το ίδιο με 

εκείνο που εκπόνησε το αρχικό σχέδιο 

έκθεσης αξιολόγησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/24 

Τροπολογία  24 

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 ΛΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΛΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφασή 

του στην υπόθεση T-257/07, αναφέρει ότι 

«Κατά τον καθορισμό του επιπέδου 

κινδύνου που θεωρείται απαράδεκτο για 

την κοινωνία, τα θεσμικά όργανα 

δεσμεύονται από την υποχρέωσή τους να 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 

της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και 

του περιβάλλοντος. Το εν λόγω υψηλό 

επίπεδο προστασίας δεν πρέπει 

κατ’ ανάγκη, για να είναι συμβατό με την 

εν λόγω διάταξη,  να είναι το υψηλότερο 

δυνατό από τεχνική άποψη. Επιπλέον, τα 

εν λόγω ιδρύματα δεν επιτρέπεται να 

υιοθετούν μια καθαρά υποθετική 

προσέγγιση του κινδύνου και δεν μπορούν 

να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε 

‘μηδενικό κίνδυνο’»· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Τροπολογία  25 

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 ΛΖ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΛΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή, με την υποστήριξη των 

κρατών μελών, εγκρίνει τις δραστικές 

ουσίες – παρόλο που η EFSA θεωρεί ότι 

ενδέχεται να ενέχουν υψηλούς κινδύνους 

για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 

– εφόσον αποδεικνύονται ασφαλείς 

χρήσεις και εφαρμόζεται ένα 

συντηρητικό περιθώριο ασφαλείας, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γεωργική ανάγκη 

και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

πραγματική δόση και την τεχνολογία που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους·  

Or. en 

 

 


