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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/26 

Τροπολογία  26 

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 Μα (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Μα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος 

της απόδειξης θα πρέπει να συνεχίσει να 

το φέρει ο αιτών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι δεν δαπανάται δημόσιο 

χρήμα για μελέτες που μπορεί τελικά να 

ωφελήσουν ιδιωτικά συμφέροντα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, 

πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας έγκρισης, με 

πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

ενώ πρέπει να διασφαλίζεται και η 

απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της 

ορθής εργαστηριακής πρακτικής σε 

ολόκληρη την Ένωση· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/27 

Τροπολογία  27 

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 ΜΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί 

συμφεροντούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία 

σχετικά με την προσέγγιση της 

αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον 

νόμο, ιδίως δε όσον αφορά το ποιος θα 

πρέπει να προσκομίζει τις επιστημονικές 

μελέτες και τα αποδεικτικά στοιχεία για 

την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών, 

ποιος θα πρέπει να παρουσιάζει την 

επιστημονική βιβλιογραφία που έχει 

αξιολογηθεί από ομοτίμους, και ποιος θα 

πρέπει να αξιολογεί τις μελέτες·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/28 

Τροπολογία  28 

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 ΜΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση 

ότι διάφορα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως 

κράτη μέλη-εισηγητές, χρησιμοποιούν 

διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τις 

παραπομπές σε περιλήψεις του αιτούντος 

για βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από 

ομοτίμους· λαμβάνοντας υπόψη τον 

θεμελιώδη κανόνα σύμφωνα με τον 

οποίον κάθε επιστημονική εργασία θα 

πρέπει να επισημαίνει σαφώς τις 

δηλώσεις που έχουν γίνει από άλλους, με 

τη χρήση εισαγωγικών· 

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση 

ότι διάφορα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως 

κράτη μέλη-εισηγητές, χρησιμοποιούν 

διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τις 

παραπομπές σε περιλήψεις του αιτούντος 

για βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από 

ομοτίμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

πρακτική πρέπει να συνάδει με τις 

υποχρεώσεις των κρατών μελών-

εισηγητών, δηλαδή να ελέγχουν τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τον 

αιτούντα και, κατά περίπτωση, να 

διορθώνουν και να τροποποιούν τις 

πληροφορίες βάσει κριτικής ανάλυσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA 

επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν 

απαιτήσεις που να εμποδίζουν τα κράτη 

μέλη-εισηγητές να ενσωματώνουν το 

κείμενο απευθείας στο σχέδιο έκθεσης 

αξιολόγησης (ΣΕΑ), στην περίπτωση 

κατά την οποία τα κράτη μέλη-εισηγητές 

συμφωνούν με τη σύνοψη ή την 

αξιολόγηση· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Τροπολογία  29 

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 Ν 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη συζήτηση 

σχετικά με την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας στην έκθεση εκτίμησης 

κινδύνου για το glyphosate από το 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα 

Εκτίμησης της Επικινδυνότητας (BfR)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί 

ανησυχίες από αρκετούς 

συμφεροντούχους ότι σημαντικά στοιχεία 

της αξιολόγησης που περιλαμβάνονται 

στο σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση 

των κινδύνων σχετικά με το glyphosate 
έχουν ληφθεί από την αίτηση, χωρίς να 

αναφέρονται σαφώς ως παραπομπές· 

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις 

παρεξηγήσεις που προβάλλουν ορισμένοι 

προσκεκλημένοι ομιλητές όσο αφορά την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην 

έκθεση εκτίμησης κινδύνου για το 

glyphosate από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της 

Επικινδυνότητας (BfR)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι 

ικανοποιημένο με τις μακροχρόνιες και 

επανειλημμένες εξηγήσεις που δόθηκαν 
από την αρμόδια εθνική αρχή και τους 

ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, 
ότι το BfR συνέταξε το σχέδιο έκθεσης 

αξιολόγησης (ΣΕΑ) σύμφωνα με τη 

συνήθη διαδικασία, η οποία επιτρέπει στα 

κράτη μέλη-εισηγητές, αφού ελέγξουν τις 

πληροφορίες που παρέχονται και αν έχουν 

συμφωνήσει με την περίληψη ή την 

αξιολόγηση, να ενσωματώσουν τμήματα 

της αίτησης απευθείας στην ΣΕΑ· 

Or. en 



 

AM\1173514EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Τροπολογία  30 

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 ΝΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη του 

κοινού στην EFSA, η οποία παρέχει τις 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 

αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις 

σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων 

στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού 

στην EFSA αποτελεί πηγή ανησυχίας·  

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη του 

κοινού στην EFSA, η οποία παρέχει τις 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 

αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις 

σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων 

στην Ευρώπη·  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Τροπολογία  31 

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 ΝΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΝΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συνεχείς προσπάθειες της EFSA όσον 

αφορά τη βελτίωση του συστήματός της 

για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και 

τη διαχείριση δυνητικών συγκρούσεων 

συμφερόντων εγκωμιάστηκαν από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έκρινε ότι 

το εν λόγω σύστημα, το οποίο 

επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο 

του 2017, ήταν το πλέον προχωρημένο 

από εκείνα όλων των οργανισμών που 

ελέγχθηκαν το 2012·  

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/32 

Τροπολογία  32 

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 ΝΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 

Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 

(IARC) ταξινόμησε το glyphosate ως 

πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο 

(ομάδα 2Α) σύμφωνα με την ονοματολογία 

του (ισοδύναμη με την κατηγορία 1B στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασαν 

τις διαθέσιμες πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

του IARC, η EFSA και ο ECHA, οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι αρμόδιοι 

για την παροχή των επιστημονικών 

αξιολογήσεων που αποτελούν τη βάση 

των αποφάσεων της ΕΕ για τη διαχείριση 

του κινδύνου, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι δεν δικαιολογούταν η ταξινόμηση της 

ουσίας ως καρκινογόνου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008· 

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 

Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 

(IARC) ταξινόμησε το glyphosate ως 

πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο 

(ομάδα 2Α) σύμφωνα με την ονοματολογία 

του (ισοδύναμη με την κατηγορία 1B στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008), κάτι 

που δεν αποτελεί βάση για τη λήψη 

αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την 

παροχή επιστημονικών αξιολογήσεων 

σχετικών με τις αποφάσεις της ΕΕ για τη 

διαχείριση του κινδύνου, η EFSA και ο 

ECHA, αφού εξέτασαν όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

του IARC, κατέληξαν στο ακόλουθο 

συμπέρασμα: «το glyphosate δεν είναι 

πιθανό να προκαλέσει κίνδυνο 

καρκινογένεσης σε ανθρώπους, και τα 

στοιχεία δεν υποστηρίζουν την 

ταξινόμησή του ως πιθανώς 

καρκινογόνου σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1272/2008·»· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Τροπολογία  33 

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 ΝΔ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΝΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

προοίμιο κάθε μονογραφίας του IARC 

αναφέρει πως «δεν διατυπώνεται 

σύσταση όσον αφορά κανονιστικές ή 

νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 

επιμέρους κυβερνήσεων ή άλλων διεθνών 

οργανισμών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ταξινομήσεις και αξιολογήσεις του IARC 

από τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών 

δεν διαδραματίζουν επίσημο ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Τροπολογία  34 

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 ΝΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 

άλλες αρμόδιες αρχές σε ολόκληρο τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 

των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νέας 

Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και της 

Ιαπωνίας, ολοκλήρωσαν στη συνέχεια νέες 

αξιολογήσεις του glyphosate και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ουσία 

δεν είναι καρκινογόνος· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το glyphosate βρίσκεται ακόμη 

υπό εξέταση από την Υπηρεσία 

Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, 

το σχέδιο εκτίμησης οικολογικού κινδύνου 

της οποίας αναφέρει σαφώς ότι υπάρχει 

δυναμικό για επιπτώσεις σε πτηνά, 

θηλαστικά και χερσαία και υδρόβια φυτά· 

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 

άλλες αρμόδιες αρχές σε ολόκληρο τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 

των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νέας 

Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και της 

Ιαπωνίας, ολοκλήρωσαν στη συνέχεια νέες 

αξιολογήσεις του glyphosate και 

συμφωνούν με την αξιολόγηση που 

διεξήγαγε η EFSA, σύμφωνα με την 

οποία η ουσία δεν είναι καρκινογόνος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το glyphosate 

βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από την 

Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 

των ΗΠΑ, το σχέδιο εκτίμησης 

οικολογικού κινδύνου της οποίας αναφέρει 

σαφώς ότι υπάρχει δυναμικό για 

επιπτώσεις σε πτηνά, θηλαστικά και 

χερσαία και υδρόβια φυτά· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Τροπολογία  35 

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 ΝΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εκφράστηκαν και εξακολουθούν να 

εκφράζονται ανησυχίες από αρκετούς 

συμφεροντούχους σχετικά με τις 

γνωμοδοτήσεις της EFSA και του ECHA 

όσον αφορά τα συμπεράσματά τους υπέρ 

της μη ταξινόμησης του glyphosate ως 

καρκινογόνου ουσίας· 

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 

ευρεία συναίνεση των αρμόδιων αρχών σε 

ολόκληρο τον κόσμο, ορισμένες ομάδες 

συμφεροντούχων εξακολουθούν να 

εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις 

γνωμοδοτήσεις της EFSA και του ECHA 

όσον αφορά τα συμπεράσματά τους υπέρ 

της μη ταξινόμησης του glyphosate ως 

καρκινογόνου ουσίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι ανησυχίες αυτές 

εκφράστηκαν παρουσία της ΕΑΑΤ και 

του ECHA, που έδωσαν από την πλευρά 

τους τεκμηριωμένη εξήγηση των 

συμπερασμάτων τους· 

Or. en 

 

 


