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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/36 

Τροπολογία  36 

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 ΝΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς 

δεν ήταν δυνατό να διευθετηθεί αυτό το 

αμφιλεγόμενο σημείο στο πλαίσιο της 

ειδικής επιτροπής· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/37 

Τροπολογία  37 

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 ΞΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

λεγόμενα έγγραφα της Monsanto και η 

πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Πολιτείας της 

Καλιφόρνιας στην υπόθεση Dewayne 

Johnson κατά Monsanto (υπόθεση αριθ. 

CGC-16-550128) και η επακόλουθη 

έφεση έχουν προκαλέσει ανησυχίες 

σχετικά με την ανεξαρτησία και τις 

συγκρούσεις συμφερόντων στη 

διαδικασία αξιολόγησης του glyphosate· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/38 

Τροπολογία  38 

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 ΞΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 

για την ανανέωση της έγκρισης του 

glyphosate δεν περιείχε νομικά δεσμευτικά 

μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου σε επίπεδο 

Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει ειδική 

σύσταση στους όρους έγκρισης, σύμφωνα 

με την οποία ότι τα κράτη μέλη, κατά τη 

χορήγηση αδειών για φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που περιέχουν glyphosate, θα 

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον 

κίνδυνο για τα χερσαία σπονδυλωτά· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί, 

για σχεδόν όλες τις χρήσεις του 

glyphosate, υψηλός μακροπρόθεσμος 

κίνδυνος για χερσαία σπονδυλωτά τα 

οποία δεν αποτελούν στόχο, 

συμπεριλαμβανομένων θηλαστικών και 

πτηνών· 

ΞΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 

για την ανανέωση της έγκρισης της 

γλυφοσάτης (glyphosate) δεν περιείχε 

νομικά δεσμευτικά μέτρα άμβλυνσης του 

κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης, ενώ η 

Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει ειδική 

διάταξη για τους όρους έγκρισης, 

σύμφωνα με την οποία ότι τα κράτη μέλη, 

κατά τη χορήγηση αδειών για 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν την ουσία glyphosate, πρέπει να 

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο για 

τα χερσαία σπονδυλωτά· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί, για σχεδόν 

όλες τις χρήσεις της γλυφοσάτης, υψηλός 

μακροπρόθεσμος κίνδυνος για τα χερσαία 

σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο, 

συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών 

και των πτηνών, το οποίο, ωστόσο, δεν 

θεωρήθηκε κρίσιμο ζήτημα στα 

συμπεράσματα της EFSA, διότι η 

εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 5 του κανονισμού που 

συνάγεται για τουλάχιστον μία από τις 

αντιπροσωπευτικές χρήσεις του ήταν ότι 

ο κίνδυνος αναμενόταν να είναι χαμηλός· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Τροπολογία  39 

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 ΞΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 

glyphosate προκαλεί σοβαρή οφθαλμική 

βλάβη και είναι τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Τροπολογία  40 

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 ΞΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 

σαφές υπό ποιες προϋποθέσεις η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεωρούν ότι 

ένας κίνδυνος είναι μη αποδεκτός για το 

περιβάλλον· 

ΞΕ. 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 A8-0475/41 

Τροπολογία  41 

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 ΞΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί 

ανησυχία το γεγονός πως η Επιτροπή, με 

την υποστήριξη των κρατών μελών, 

εγκρίνει δραστικές ουσίες οι οποίες 

σύμφωνα με την EFSA ενέχουν μεγάλους 

κινδύνους για το περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα, δεδομένου ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) 

του κανονισμού, ένα φυτοπροστατευτικό 

προϊόν δεν πρέπει να έχει μη αποδεκτές 

επιδράσεις στο περιβάλλον· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Τροπολογία  42 

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 ΞΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην 

απόφασή της στην υπόθεση 12/2013/MDC 

της 18ης Φεβρουαρίου 2016, δήλωσε ότι η 

υποβολή επιβεβαιωτικών πληροφοριών δεν 

θα πρέπει να αφορά απαιτήσεις υποβολής 

στοιχείων που ίσχυαν κατά την υποβολή 

της αίτησης σε σχέση με την εκτίμηση των 

κινδύνων για την υγεία και για τις οποίες 

υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή έγγραφα 

καθοδήγησης· 

ΞΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην 

απόφασή της στην υπόθεση 12/2013/MDC 

της 18ης Φεβρουαρίου 2016, έλαβε υπόψη 

τη δήλωση της Επιτροπής ότι η υποβολή 

επιβεβαιωτικών πληροφοριών δεν θα 

πρέπει να αφορά απαιτήσεις υποβολής 

στοιχείων που ίσχυαν κατά την υποβολή 

της αίτησης σε σχέση με την εκτίμηση των 

κινδύνων για την υγεία και για τις οποίες 

υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή έγγραφα 

καθοδήγησης· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Τροπολογία  43 

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 ΞΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

δεδομένα επιβεβαιωτικού χαρακτήρα σε 

γενικές γραμμές δεν υπόκεινται στον ίδιο 

επιστημονικό έλεγχο ή στην ίδια 

επιστημονική αξιολόγηση με τα δεδομένα 

που υποβλήθηκαν στην αρχική αίτηση, 

διότι δεν υποβάλλονται συστηματικά σε 

αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια, στην απόφασή της του 

2016, κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει 

εάν, από τώρα και στο εξής, όλες οι 

πληροφορίες επιβεβαιωτικού χαρακτήρα 

θα πρέπει να υπόκεινται συστηματικά σε 

αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA και 

κατά πόσον τα έγγραφα καθοδήγησης θα 

πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Τροπολογία  44 

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 ΞΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση 

την έκθεση επακολούθησης που υπέβαλε 

η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018 

σχετικά με δέκα δραστικές ουσίες που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας του 

Διαμεσολαβητή, η διαδικασία 

επιβεβαιωτικών δεδομένων είχε το 

αποτέλεσμα δύο δραστικές ουσίες, 

haloxyfop-P και malathion, οι οποίες σε 

διαφορετική περίπτωση θα είχαν 

περιοριστεί, να παραμείνουν στην αγορά 

για παρατεταμένο χρονικό διάστημα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Τροπολογία  45 

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 ΟΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΟΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 

κινδύνους που εντοπίστηκαν από την 

EFSA στα συμπεράσματά της για τις 

δραστικές ουσίες, η Επιτροπή συχνά 

αφήνει στα κράτη μέλη την πρωτοβουλία 

έγκρισης μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, 

παρά τη δυνατότητα που της παρέχει ο 

κανονισμός να τα επιβάλλει σε επίπεδο 

ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια καταδίκασε την 

προσέγγιση αυτή στην απόφασή της στην 

υπόθεση 12/2013/MDC· 

ΟΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

εντοπίστηκαν μεν κίνδυνοι από την EFSA 

στα συμπεράσματά της για τις δραστικές 

ουσίες, αλλά η Επιτροπή συχνά αφήνει στα 

κράτη μέλη την πρωτοβουλία έγκρισης 

μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, που 

έχουν εμπειρία σχετικά με την ειδική 

κατάσταση στη χώρα τους, παρά τη 

δυνατότητα που της παρέχει ο κανονισμός 

να τα επιβάλλει σε επίπεδο ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια καταδίκασε την 

προσέγγιση αυτή στην απόφασή της στην 

υπόθεση 12/2013/MDC· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια δήλωσε 

ότι κατά την αντίληψή της ο ακριβής 

ορισμός των μέτρων μετριασμού θα 

πρέπει να επαφίεται στις εθνικές αρχές, 

αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι το πλέον 

ενδεδειγμένο επίπεδο για να διασφαλιστεί 

ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 

προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες 

εδαφικές, εδαφικές και κλιματικές 

συνθήκες και τοπικές γεωργικές 

πρακτικές· 

Or. en 

 

 


