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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/46 

Τροπολογία  46 

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 ΟΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΟΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

έλλειψη διαθεσιμότητας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού 

κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 

δέκα ουσίες, από τις σχεδόν 500 που 

διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, έχουν 

εγκριθεί ως δραστικές ουσίες χαμηλού 

κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

έλλειψη διαθεσιμότητας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού 

κινδύνου καθιστά δυσχερέστερη την 

ολοκληρωμένη εφαρμογή και ανάπτυξη 

της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη 

διαθεσιμότητας οφείλεται στη μακρά 

διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης 

και καταχώρισης  

ΟΓ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

στηριχθεί η ταχεία έγκριση νέων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού 

κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 

δέκα ουσίες, από τις σχεδόν 500 που 

διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, έχουν 

εγκριθεί ως δραστικές ουσίες χαμηλού 

κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με την αξιολόγηση της 

εφαρμογής του κανονισμού επισημαίνεται 

ότι γενικά αναγνωρίζεται πως ο αριθμός 

των διαθέσιμων δραστικών ουσιών 

μειώνεται σημαντικά· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 

χρήση ουσιών χαμηλού κινδύνου και ότι 

αυτές ενδέχεται να αποτελούν 

εναλλακτική λύση έναντι ορισμένων 

ουσιών· 

Or. en 



 

AM\1173497EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/47 

Τροπολογία  47 

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 ΟΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΟΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να 

αξιολογούνται ενδελεχώς σύμφωνα με τις 

τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές 

γνώσεις πριν από την έγκρισή τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

προσωπικού και/ή χρηματοδότησης 

μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη 

εξάρτηση από την αξιολόγηση που 

διενεργείται για την έγκριση των 

δραστικών ουσιών στο πλαίσιο 

αποφάσεων για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα· 

ΟΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να 

αξιολογούνται ενδελεχώς σύμφωνα με τις 

τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές 

γνώσεις πριν από την έγκρισή τους·  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Τροπολογία  48 

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 ΟΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΟΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, και ιδίως οι απαιτήσεις 

υποβολής στοιχείων για την εκτίμηση 

κινδύνου, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

την πραγματική χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

ΟΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, και ιδίως οι απαιτήσεις 

υποβολής στοιχείων για την εκτίμηση 

κινδύνου, λαμβάνουν ήδη υπόψη την 

πραγματική χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Τροπολογία  49 

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 Π 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Π. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 

τέτοιων καταλόγων της ΕΕ καθιστά 

δυσκολότερη την ενδελεχή αξιολόγηση 

του κινδύνου όσον αφορά τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Τροπολογία  50 

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 ΠΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΠΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

εκφραστεί ανησυχίες όσον αφορά το 

σύστημα ζωνών και, ειδικότερα, τις 

καθυστερήσεις στη διαδικασία και τις 

συχνές πλήρεις ή εν μέρει 

επαναξιολογήσεις αιτήσεων στο πλαίσιο 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές εθνικές 

απαιτήσεις των προτύπων αξιολόγησης 

των κρατών μελών στην ίδια ζώνη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της 

διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης από 

τα κράτη μέλη ήταν να απλουστευθούν οι 

διαδικασίες και να αυξηθεί η 

εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της 

διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την 

αύξηση του καταμερισμού της εργασίας 

και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με 

τις προθεσμίες, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τη βέλτιστη προστασία, και 

είναι σημαντική για τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς· 

ΠΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

εκφραστεί ανησυχίες όσον αφορά το 

σύστημα ζωνών και, ειδικότερα, τις 

καθυστερήσεις στη διαδικασία και τις 

συχνές πλήρεις ή εν μέρει 

επαναξιολογήσεις αιτήσεων στο πλαίσιο 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές εθνικές 

απαιτήσεις των προτύπων αξιολόγησης 

των κρατών μελών στην ίδια ζώνη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 

αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη 

που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή έχει ως στόχο, όσον 

αφορά την ενιαία αγορά, την 

απλούστευση των διαδικασιών και την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης θεωρείται σημαντικό 

εργαλείο για την αύξηση του 

καταμερισμού της εργασίας και την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

προθεσμίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

βέλτιστη προστασία για τους χρήστες· 

τονίζει ότι οι καθυστερήσεις αυτές 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την 

εισαγωγή αποτελεσματικών και 

καινοτόμων προϊόντων στην αγορά· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/51 

Τροπολογία  51 

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 ΠΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΠΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με πρόσφατες εκθέσεις, έχουν σημειωθεί 

σημαντικές μειώσεις στη βιοποικιλότητα 

όσον αφορά τα πτηνά και τα έντομα, 

ιδίως τις μέλισσες και άλλους 

επικονιαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα 

τελευταία 27 χρόνια έχει παρατηρηθεί 

μείωση άνω του 75 % στο σύνολο της 

βιομάζας ιπτάμενων εντόμων σε 

προστατευόμενες περιοχές1· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η εντατικοποίηση της 

γεωργίας (π.χ. χρήση φυτοφαρμάκων, 

όργωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

αυξημένη χρήση λιπασμάτων και 

συχνότητα αγρονομικών μέτρων), η 

οποία δεν ενσωματώθηκε στην εν λόγω 

ανάλυση, μπορεί να αποτελεί μια εύλογη 

αιτία του φαινομένου· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η εντατικοποίηση της 

γεωργίας έχει συνδεθεί με συνολική 

μείωση της βιοποικιλότητας σε φυτά, 

έντομα, πτηνά και άλλα είδη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα 

και τα εύρωστα οικοσυστήματα έχουν 

θεμελιώδη σημασία, ιδίως των μελισσών 

και άλλων εντόμων επικονίασης, ώστε να 

εξασφαλιστεί ένας υγιής και βιώσιμος 

γεωργικός τομέας· 

ΠΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

βιοποικιλότητα και τα εύρωστα 

οικοσυστήματα έχουν θεμελιώδη σημασία, 

ιδίως των μελισσών και άλλων εντόμων 

επικονίασης, ώστε να εξασφαλιστεί ένας 

υγιής και βιώσιμος γεωργικός τομέας· 1 

Βλέπε Hallmann, C.A., Sorg, M., 

Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., 

Schwan, H., et al. (2017) ‘More than 75 

percent decline over 27 years in total flying 

insect biomass in protected areas’. PLoS 

ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.01858

09 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Τροπολογία  52 

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 ΠΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΠΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απαγόρευση όλων των χρήσεων τριών 

νεονικοτονοειδών (ιμιδακλοπρίδη, 

κλοθειανιδίνη και θειαμεξοθάμη) σε 

εξωτερικούς χώρους είναι ευπρόσδεκτη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις 

αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύονται 

από αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις του 

άρθρου 53· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Τροπολογία  53 

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 ΠΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΠΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα 

συστημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

θα πρέπει να περιοριστούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων και 

για την επεξεργασία σπόρων, εάν 

αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Τροπολογία  54 

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 ΠΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΠΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

και οι διαπιστωμένες περιπτώσεις αδειών 

έκτακτης ανάγκης που χορηγούνται βάσει 

του άρθρου 53 παράγραφος 2 του 

κανονισμού αυξάνονται στην ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 

μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 53 πολύ 

συχνότερα από άλλα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η πρόσφατη αξιολόγηση, από την 

EFSA, των αδειών έκτακτης ανάγκης για 

τρία νεονικοτινοειδή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι εν λόγω εγκρίσεις ήταν 

σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται 

στη νομοθεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

οι όροι αυτοί δεν πληρούνταν· 

ΠΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

και οι διαπιστωμένες περιπτώσεις αδειών 

έκτακτης ανάγκης που χορηγούνται βάσει 

του άρθρου 53 παράγραφος 2 του 

κανονισμού σημειώνουν αύξηση σε 

ορισμένα κράτη μέλη, και μείωση σε 

άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 53 πολύ 

συχνότερα από άλλα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η πρόσφατη αξιολόγηση, από την 

EFSA, των αδειών έκτακτης ανάγκης για 

τρία νεονικοτινοειδή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι εν λόγω εγκρίσεις ήταν 

σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται 

στη νομοθεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

οι όροι αυτοί δεν πληρούνταν, και στις 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 

διερευνηθούν οι επιπτώσεις της 

υποκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στην πιο πρόσφατη έκθεση ελέγχου, η 

Επιτροπή επισήμανε την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

για τις άδειες έκτακτης ανάγκης, στα 

κράτη μέλη, ως προς την αξιολόγηση της 

αιτιολόγησης για τη χορήγηση αδειών 

αυτού του είδους για περιορισμένη και 

ελεγχόμενη χρήση· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Τροπολογία  55 

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 Ρ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ρ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συστηματικές καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες έγκρισης θα μπορούσαν 

επίσης να οδηγήσουν σε αυξανόμενη 

χρήση των αδειών έκτακτης ανάγκης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγή σε 

παρεκκλίσεις του άρθρου 53 για χρήσεις 

ήσσονος σημασίας για την αντιμετώπιση 

ειδικών καταστάσεων, με εξαίρεση τις 

πραγματικές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, δεν είναι βιώσιμη ή 

ενδεδειγμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

EFSA πρέπει να διερευνήσει τις 

επιπτώσεις της υποκατάστασης, καθώς 

και τη διαθεσιμότητα μη χημικών 

μεθόδων· 

Ρ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος 

της Επιτροπής όσον αφορά την 

αξιολόγηση της έγκρισης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα 

κράτη μέλη κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η πλειονότητα των χωρών δεν τηρούν 

σχεδόν καμία από τις νόμιμες προθεσμίες 

στο πλαίσιο του κανονισμού και ότι οι 

καθυστερήσεις στη χορήγηση κανονικής 

άδειας, ιδίως για χρήσεις ήσσονος 

σημασίας, οδηγούν σε αυξημένο αριθμό 

αιτήσεων έκτακτης ανάγκης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 

αντιμετώπισης των παρασίτων, ιδίως 

στις ειδικές καλλιέργειες, θέτει σε κίνδυνο 

την ποιότητα, την ποικιλία και τη 

βιώσιμη παραγωγή εδώδιμων φυτών στην 

ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος 

για την παραγωγή υπολογίστηκε συνολικά 

σε άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 

παραγωγής και του πρόσθετου κόστους 

για τους γεωργούς· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι κίνδυνοι δεν πρόκειται παρά να 

οξυνθούν, καθώς αυξάνονται οι 

πληθυσμοί και εντείνονται οι πιέσεις όσον 

αφορά τη χρήση γης· 

Or. en 
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