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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/66 

Τροπολογία  66 

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 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το εν εξελίξει έργο της EFSA για τη 

μοντελοποίηση των επιπτώσεων της 

αναπτυξιακής νευροτοξικότητας (DNT), 

αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό 

έως ότου υπάρξει νομική απαίτηση για 

αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και 

άλλων συστατικών των φυτοφαρμάκων 

όσον αφορά επιπτώσεις αναπτυξιακής 

νευροτοξικότητας στο πλαίσιο της 

διαδικασίας έγκρισης· καλεί, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 

επιλογές για να διασφαλιστεί ότι οι 

δραστικές ουσίες και τα άλλα συστατικά 

μέρη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

θα αξιολογούνται για τις επιπτώσεις DNT, 

λαμβάνοντας πλήρως υπόψη αξιόπιστες, 

εστιασμένες στον άνθρωπο και χωρίς τη 

συμμετοχή ζώων μηχανιστικές μεθόδους 

για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας 

DNT·  

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το εν εξελίξει έργο της EFSA για τη 

μοντελοποίηση των επιπτώσεων της 

αναπτυξιακής νευροτοξικότητας (DNT)· 

λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι 
υπάρχει ήδη νομική απαίτηση για τη 

διεξαγωγή αναπτυξιακών μελετών και 

μελετών νευροτοξικότητας, σύμφωνα με 

τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

283/2013· τονίζει ότι, βάσει των 

πορισμάτων των μελετών αυτών, θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

περαιτέρω δοκιμές για τη DNT, σύμφωνα 

με την κατευθυντήρια γραμμή δοκιμών 

TG426 του ΟΟΣΑ· καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει επιλογές για να διασφαλιστεί 

ότι οι δραστικές ουσίες και τα άλλα 

συστατικά μέρη των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων θα αξιολογούνται για τις 

επιπτώσεις DNT· 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Τροπολογία  67 

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 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την EFSA και την Επιτροπή 

να βελτιώσουν την ενημέρωση όσον 

αφορά τους κινδύνους, με στόχο να 

πληροφορείται το κοινό με ενδεδειγμένο, 

κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο 

τρόπο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 

βελτιωθούν οι γνώσεις του κοινού σχετικά 

με την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο, 

καθώς και σχετικά με αποδεκτά και 

απαράδεκτα επίπεδα επικινδυνότητας και 

κινδύνου, να αυξηθεί η επίγνωση καθώς 

και σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης 

με τις τιμές ΑΟΚ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και να ενημερωθούν οι χρήστες 

για πιθανά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου· 

25. καλεί την EFSA και την Επιτροπή 

να βελτιώσουν την ενημέρωση με στόχο να 

πληροφορείται το κοινό με ενδεδειγμένο 

και εύκολα κατανοητό τρόπο σχετικά με 

την ανάγκη φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων για την παραγωγή ασφαλών 

και οικονομικά προσιτών τροφίμων, και 

παράλληλα για οποιαδήποτε 

αποδεδειγμένη επίπτωση στην ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον· τονίζει ότι αυτό 

θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εξήγηση 

της διαφοράς μεταξύ επικινδυνότητας και 

κινδύνου, των αποδεκτών κινδύνων και 

των καθιερωμένων ασφαλών χρήσεων, 

και θα πρέπει να εντάσσονται σε πλαίσιο 

η επικινδυνότητα και οι κίνδυνοι της 

χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
με άλλα χημικά και ουσίες οικιακής 

χρήσης· συνιστά οι πληροφορίες αυτές να 

είναι εύκολα προσβάσιμες και οι χρήστες 

να ενημερώνονται για πιθανά μέτρα 

άμβλυνσης του κινδύνου· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Τροπολογία  68 

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 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 

αρχής των 3R· 

26. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 

αρχής των 3R, προκειμένου να μειωθούν 

οι περιπτώσεις δοκιμών σε ζώα και οι 

επιπτώσεις αυτών, σύμφωνα με τις 

πολιτικές της Ένωσης όσον αφορά τις 

επιστημονικές δοκιμές· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Τροπολογία  69 

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 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

την τροποποίηση του κανονισμού ώστε 

να της δοθεί η δυνατότητα να εγκρίνει 

πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά τον 

ορισμό του κράτους μέλους-εισηγητή για 

τις αιτήσεις έγκρισης, με βάση κριτήρια 

για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

διαφανή αξιολόγηση: εμπειρογνωσία, 

πόροι, απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων, καταλληλότητα για το 

προϊόν, τεχνική ικανότητα και ικανότητα 

να επιτευχθούν επιστημονικά άρτια και 

αξιόπιστα αποτελέσματα στο δεδομένο 

χρονικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με μια 

συνολική διαδικασία αξιολόγησης από 

ομοτίμους και διαβούλευση με 

συμφεροντούχους, σε γραμμές παρόμοιες 

με εκείνες του συστήματος επανέγκρισης 

δραστικών ουσιών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Τροπολογία  70 

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 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναθέσει την αξιολόγηση των αιτήσεων 

ανανέωσης σε διαφορετικό κράτος μέλος 

από εκείνο που ήταν υπεύθυνο για την/τις 

προηγούμενη/ες 

αξιολόγηση/αξιολογήσεις, υπό την 

προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλιστεί 

το απαραίτητο επίπεδο εμπειρογνωσίας 

και πόρων· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1173500EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/71 

Τροπολογία  71 

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 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι κράτη μέλη-εισηγητές 

γίνονται μόνον κράτη μέλη που μπορούν 

να εγγυηθούν υψηλή ποιότητα 

αξιολόγησης και που διαθέτουν 

αποτελεσματικές διαδικασίες για την 

αξιολόγηση των συγκρούσεων 

συμφερόντων·  

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Τροπολογία  72 

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 37 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

37. καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να 

διενεργούν με υπευθυνότητα τον έλεγχο 

των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα 

πρότυπα ορθής εργαστηριακής πρακτικής 

(ΟΕΠ), εργαστηρίων και καλεί την 

Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα 

επαλήθευσης για τους ελέγχους των 

κρατών μελών για τους οποίους είναι 

επικεφαλής η ίδια·  

37. καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να 

διενεργούν με υπευθυνότητα τον έλεγχο 

των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα 

πρότυπα ορθής εργαστηριακής πρακτικής 

(ΟΕΠ), εργαστηρίων· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Τροπολογία  73 

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 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. σημειώνει την πρόταση 

κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη 

διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 

εκτίμησης κινδύνου στην αλυσίδα 

τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ και κατά 

συνέπεια χαιρετίζει αυτή την ευκαιρία να 

βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση ως 

προς το θέμα αυτό·  

38. τονίζει τη σημασία που έχει μια 

επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση 

για την έγκριση δραστικών ουσιών, η 

διαφάνεια και η αποτελεσματική 

ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοχή 

των αποφάσεων διαχείρισης κινδύνου και 

η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· 

σημειώνει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας 

και η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 

είναι δύο βασικοί στόχοι της πρόσφατης 

απόφασης της Επιτροπής για τη 

μεταρρύθμιση της γενικής νομοθεσίας για 

τα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002), και χαιρετίζει αυτή την 

ευκαιρία για ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

στο σύστημα έγκρισης· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Τροπολογία  74 

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 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38α. εκφράζει ανησυχία για τη θέση 

του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

σχετικά με τη μεταρρύθμιση της γενικής 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002), που υποχρεώνει τις 

εταιρείες να δημοσιοποιούν δεδομένα 

ασφαλείας στην αρχή της διαδικασίας 

αξιολόγησης κινδύνου· θεωρεί ότι το να 

επιτρέπεται σε τρίτους να εντοπίζουν 

ποιες πληροφορίες απουσιάζουν από μια 

αίτηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την 

ικανότητα της EFSA να διεξάγει το έργο 

της με ανεξαρτησία· υπενθυμίζει ότι η 

EFSA ήδη επιτρέπει στους 

ενδιαφερόμενους να τοποθετηθούν 

σχετικά με τις οικείες μελέτες στο πλαίσιο 

διαβούλευσης μετά τη δημοσίευση του 

σχεδίου επιστημονικής γνώμης της· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Τροπολογία  75 

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 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 

απαιτείται από τους αιτούντες να 

καταχωρίζουν όλες τις ρυθμιστικές 

μελέτες που πρόκειται να διενεργηθούν σε 

δημόσιο μητρώο και να προβλεφθεί 

περίοδος υποβολής παρατηρήσεων, κατά 

τη διάρκεια της οποίας οι 

συμφεροντούχοι θα μπορούν να παρέχουν 

υφιστάμενα δεδομένα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες 

οι σχετικές πληροφορίες· τονίζει ότι οι 

διατάξεις σχετικά με το δημόσιο μητρώο 

περιλαμβάνουν επίσης την καταχώριση 

από το πιστοποιημένο εργαστήριο των 

ημερομηνιών έναρξης και ολοκλήρωσης 

της μελέτης, και τη δημοσίευση των 

δεδομένων ελέγχου, που πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο 

ιστορικών ελέγχων, 

συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας 

των δοκιμών που θα εκτελεσθούν, με 

παράλληλο σεβασμό της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

θεωρεί ότι μόνον ρυθμιστικές μελέτες που 

έχουν καταχωριστεί μπορούν να 

υποβάλλονται μαζί με μια αίτηση·  

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


