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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/56 

Τροπολογία  56 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι, παρόλο που η ΕΕ 

διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα 

συστήματα στον κόσμο, πρέπει να 

βελτιωθεί τόσο ο κανονισμός καθαυτός 

όσο και η εφαρμογή του προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός του· 

1. θεωρεί ότι, παρόλο που η ΕΕ 

διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα 

συστήματα στον κόσμο, και ενώ εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη 

βελτίωση του κανονισμού, ιδίως της εν 

εξελίξει νομοθετικής αναθεώρησης της 

γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002), ακόμη 

και τα πλέον αυστηρά συστήματα 

μπορούν πάντα να βελτιωθούν, μεταξύ 

άλλων και στο επίπεδο της εφαρμογής· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Τροπολογία  57 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και 

ενιαία εφαρμογή των κριτηρίων 

απόρριψης βάσει επικινδυνότητας για τις 

δραστικές ουσίες που είναι 

μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή τοξικές 

για την αναπαραγωγή, ή που έχουν 

ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Τροπολογία  58 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη στο πλαίσιο του ρόλου τους ως 

διαχειριστών κινδύνου να εφαρμόζουν 

δεόντως την αρχή της προφύλαξης όταν, 

κατόπιν αξιολόγησης των διαθέσιμων 

πληροφοριών, εντοπίζεται η πιθανότητα 

βλαβερών συνεπειών για την υγεία αλλά 

εξακολουθεί να υφίσταται επιστημονική 

αβεβαιότητα, μέσω της θέσπισης των 

προσωρινών μέτρων διαχείρισης του 

κινδύνου τα οποία είναι αναγκαία για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας· 

6. επισημαίνει ότι έχουν εκφραστεί 

ανησυχίες για την τήρηση της αρχής της 

προφύλαξης, ωστόσο περιπτώσεις όπως ο 

εκτελεστικός κανονισμός αριθ. 781/2013 
της Επιτροπής σχετικά με την ουσία 

fipronil και ο εκτελεστικός κανονισμός 

αριθ. 485/2013 της Επιτροπής για τα 

νεονικοτινοειδή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Απρίλιος), καθώς και η απόρριψη 22 

ουσιών από την έναρξη ισχύος του 

κανονισμού 1107/2009 καταδεικνύουν ότι 

η αρχή της προφύλαξης τηρείται· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Τροπολογία  59 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη σύσταση του μηχανισμού 

επιστημονικών συμβουλών, σύμφωνα με 

την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει τη διεξαγωγή ευρύτερης 

συζήτησης στην κοινωνία προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα σε επίπεδο 

ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· πιστεύει 

ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, την ποιότητα, την ασφάλεια, 

τη διαθεσιμότητα και την οικονομική 

προσιτότητα των τροφίμων για τους 

καταναλωτές, το δίκαιο εισόδημα και τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

γεωργικής παραγωγής, την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και τους βραχυπρόθεσμους 

και μακροπρόθεσμους κινδύνους και τα 

οφέλη για την υγεία των ανθρώπων και 

των ζώων και το περιβάλλον που 

συνδέονται με διάφορα σενάρια για τη 

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και 

ενός σεναρίου μη χρήσης· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη σύσταση του μηχανισμού 

επιστημονικών συμβουλών, σύμφωνα με 

την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει τη διεξαγωγή ευρύτερης 

συζήτησης στην κοινωνία προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα σε επίπεδο 

ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων· πιστεύει 

ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, την ποιότητα, την ασφάλεια, 

τη διαθεσιμότητα και την οικονομική 

προσιτότητα των τροφίμων για τους 

καταναλωτές, το δίκαιο εισόδημα και τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

γεωργικής παραγωγής, μεταξύ άλλων με 

σκοπό την ευθύνη της Ένωσης να 

συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια 

ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 

σύμφωνα με τον Στόχο 2 της Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ 2), την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και τους βραχυπρόθεσμους 

και μακροπρόθεσμους κινδύνους και τα 

οφέλη για την υγεία των ανθρώπων και 

των ζώων και το περιβάλλον που 

συνδέονται με διάφορα σενάρια για τη 

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· 
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επισημαίνει ότι η μη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενέχει 

επίσης κινδύνους· τονίζει ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα διατηρούν 

τις οδούς μεταφοράς και τις αστικές 

περιοχές απαλλαγμένες από ζιζάνια, τα 

οποία λειτουργούν ως καταφύγια για τα 

παράσιτα, και διατηρούν υπό έλεγχο τα 

χωροκατακτητικά είδη, όπως το 

ιαπωνικό πολυγόνατο, τα οποία απειλούν 

τα θεμέλια των κτιρίων, την 

αντιπλημμυρική προστασία και τη 

βιοποικιλότητα· θεωρεί ότι θα πρέπει 

επίσης να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη των εναλλακτικών μη χημικών 

τεχνικών για το περιβάλλον· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Τροπολογία  60 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί την Επιτροπή να 

απευθύνεται στον οικείο μηχανισμό 

επιστημονικών συμβουλών όταν 

προετοιμάζει προτάσεις για τη βελτίωση 

της εφαρμογής του υφιστάμενου 

ρυθμιστικού πλαισίου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων της εν εξελίξει 

αξιολόγησης REFIT του κανονισμού· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/61 

Τροπολογία  61 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του 

συστήματος της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στην ευρεία χρήση 

και την προφυλακτική χρήση, όταν δεν 

ενδείκνυνται, των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και των επιπτώσεών τους στην 

υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των 

ζώων και στο περιβάλλον, καθώς και 

στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον 

οργανισμό-στόχο· 

9. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του 

συστήματος της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στον κίνδυνο 

κατάχρησης και ακατάλληλης χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων , 

συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 

προληπτικής εφαρμογής, και των 

επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και στην 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Τροπολογία  62 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. αναγνωρίζει ότι η προφυλακτική 

χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μειώσει 

την ανάγκη για περαιτέρω χημική ή μη 

χημική παρέμβαση, και ότι η ισορροπία 

μπορεί να είναι θετική από 

περιβαλλοντική άποψη· αντιλαμβάνεται 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στα 

προϊόντα φυτοπροστασίας για τη 

θεραπεία της εμφάνισης ζιζανίων ή 

εδραιωμένων πληθυσμών επιβλαβών 

οργανισμών ή ασθενειών και, ως εκ 

τούτου, η προφυλακτική χρήση είναι η 

μόνη επιλογή για την αποφυγή της 

μείωσης της απόδοσης και της ποιότητας 

των καλλιεργειών· αναγνωρίζει επίσης ότι 

ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

λόγω του τρόπου δράσης τους, πρέπει να 

εφαρμόζονται πριν από την εμφάνιση των 

ζιζανίων, προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικά· πιστεύει, συνεπώς, ότι η 

κατάλληλη χρήση εφαρμογών 

προφύλαξης θα πρέπει να παραμείνει 

μέρος της διαθέσιμης ποικιλίας μέσων 

προφύλαξης και προστασίας στην 

εργαλειοθήκη του γεωργού· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Τροπολογία  63 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να πάψουν να επιτρέπουν τη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

περιοχές που χρησιμοποιούνται από το 

ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) της 

οδηγία 2009/128/ΕΚ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Τροπολογία  64 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για τη συστηματική 

παρακολούθηση των πραγματικών 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς 

και στο περιβάλλον συνολικά, και 

μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η 

επαγρύπνηση για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα μετά τη διάθεσή του στην 

αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει την 

αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και 

την επικοινωνία μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών και να είναι 

διαφανής και προσβάσιμη στο κοινό· 

καλεί την EFSA και τον ECHA να 

αναπτύξουν εναρμονισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη 

διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα· 

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για την παρακολούθηση των 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη 

γεωργική παραγωγικότητα και στην υγεία 

του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και 

στο περιβάλλον συνολικά· θεωρεί ότι η 

Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον 

Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων, της 

Επιτροπής, θα μπορούσε να 

διαδραματίσει έναν ρόλο εν προκειμένω· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Τροπολογία  65 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 

επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τις 

πραγματικές επιπτώσεις των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

ανθρώπινη υγεία· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


