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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/76 

Τροπολογία  76 

Anthea McIntyre 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (2018/2153 (INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. ζητεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 

του κοινού στις παραπάνω μελέτες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποστηρικτικών δεδομένων και των 

πληροφοριών που αφορούν τις αιτήσεις 

έγκρισης, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο 

και στο σύνολό τους, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια, και έτσι να 

καθίσταται δυνατή η έγκαιρη διενέργεια 

ανεξάρτητου ελέγχου, με παράλληλη 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και διασφαλίζοντας ότι αυτοί 

που έχουν ζητήσει τις μελέτες μπορούν να 

τις χρησιμοποιήσουν μόνο για μη 

εμπορικούς σκοπούς, ούτως ώστε να 

προστατεύονται τα σχετικά δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας· 

41. ζητεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 

του κοινού στις παραπάνω μελέτες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υποστηρικτικών δεδομένων και των 

πληροφοριών που αφορούν τις αιτήσεις 

έγκρισης, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο 

και στο σύνολό τους, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια, στο πλαίσιο 

πλήρους συμμόρφωσης με τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας και σε 

κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας 

έγκρισης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Τροπολογία  77 

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 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. ζητεί από την Επιτροπή να 

αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο 

να μην απαιτείται πλέον από τον αιτούντα 

να παρέχει δημοσιευμένη επιστημονική 

βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από 

ομοτίμους σχετικά με τη δραστική ουσία 

και τα συναφή σκευάσματα, και αντί γι’ 

αυτό να αναθέσει το εν λόγω καθήκον στο 

κράτος μέλος εισηγητή, με επικούρηση 

από την EFSA· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Τροπολογία  78 

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 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. τονίζει ότι στην αξιολόγηση θα 

πρέπει η δημοσιευμένη επιστημονική 

βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από 

ομοτίμους, όπου είναι διαθέσιμη, να έχει 

ισοδύναμη βαρύτητα με τις μελέτες που 

βασίζονται στην ΟΕΠ· θεωρεί ότι και τα 

δύο αυτά είναι εξίσου έγκυρα ως 

συνεισφορές στην αξιολόγηση και ότι 

πρέπει να σταθμίζονται σύμφωνα με τη 

σχετική ποιότητα των μελετών και τη 

συνάφειά τους με την υπό εξέταση αίτηση· 

43. τονίζει ότι η δημοσιευμένη 

επιστημονική βιβλιογραφία που έχει 

αξιολογηθεί από ομοτίμους και οι μελέτες 

που βασίζονται στην ΟΕΠ είναι και οι δύο 

έγκυρες ως συνεισφορές στην αξιολόγηση 

και ότι πρέπει να σταθμίζονται σύμφωνα 

με τη σχετική ποιότητα των μελετών και τη 

συνάφειά τους με την υπό εξέταση αίτηση· 

θεωρεί ότι δεν έχει σημασία το ποιος 

διενεργεί και χρηματοδοτεί τις μελέτες, 

εφόσον οι εν λόγω μελέτες σχεδιάζονται, 

διενεργούνται και αποτελούν αντικείμενο 

εκθέσεων σύμφωνα με τα επιστημονικά 

πρότυπα και αξιολογούνται με βάση την 

επιστημονική τους αξία· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Τροπολογία  79 

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 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. ζητεί από την Επιτροπή να 

εκτιμήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο 

να μην απαιτείται πλέον από τον αιτούντα 

να αξιολογεί τα παρεχόμενα δεδομένα ως 

μέρος της αίτησης, αλλά να ανατίθεται το 

εν λόγω καθήκον στα κράτη μέλη-

εισηγητές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Τροπολογία  80 

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 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. ζητεί ανεξάρτητη επαναξιολόγηση 

των υφιστάμενων κανόνων όσον αφορά 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ληφθούν 

υπόψη όλες οι σχετικές μελέτες· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/81 

Τροπολογία  81 

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 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 

ανώτατα όρια καταλοίπων για τα εδάφη 

και τα επιφανειακά ύδατα, 

χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα 

δεδομένα που συλλέγονται μέσω της 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά 

τη διάθεση στην αγορά· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/82 

Τροπολογία  82 

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 58 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

58. καλεί την EFSA να επικαιροποιεί 

τακτικά τα έγγραφα καθοδήγησής της 

σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις 

σε όλους τους σχετικούς τομείς, με σκοπό 

την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των 

επιπέδων καταλοίπων δραστικών ουσιών, 

μειγμάτων και συνθέσεων στα 

επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στον 

άνεμο και τη σκόνη· 

58. καλεί την EFSA να επικαιροποιεί 

τακτικά τα έγγραφα καθοδήγησής της 

σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις 

σε όλους τους σχετικούς τομείς· 

Or. en 



 

AM\1173501EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Τροπολογία  83 

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 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής 

φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών 

(επιτροπή PAFF), να εγκρίνουν χωρίς 

καθυστέρηση κάθε εκκρεμούσα 

κατευθυντήρια γραμμή, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επικαιροποιημένων κατευθυντήριων 

γραμμών για τις μέλισσες που 

χρησιμοποίησε η EFSA στην πρόσφατη 

επανεξέτασή της για τρία 

νεονικοτινοειδή· 

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής 

φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών 

(επιτροπή PAFF), να εγκρίνουν χωρίς 

καθυστέρηση κάθε εκκρεμούσα 

κατευθυντήρια γραμμή· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Τροπολογία  84 

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 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. καλεί την EFSA να 

επικαιροποιήσει περαιτέρω τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες, 

ανεξάρτητα από την έγκριση των 

κατευθυντήριων γραμμών που 

εκκρεμούν, προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη άλλα είδη επικονιαστών καθώς και 

οι επιπτώσεις των μειγμάτων και η τεχνική 

εφικτότητα· 

61. καλεί την EFSA να 

επικαιροποιήσει περαιτέρω τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη άλλα είδη 

επικονιαστών καθώς και οι επιπτώσεις των 

μειγμάτων και η τεχνική εφικτότητα· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Τροπολογία  85 

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 63 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

63. καλεί την EFSA, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν έναν 

επιπλέον συντελεστή ασφαλείας κατά τον 

υπολογισμό των «ασφαλών» δόσεων 

έκθεσης, με στόχο την αντιμετώπιση 

πιθανής τοξικότητας μειγμάτων σε 

περιπτώσεις εμμένουσας υψηλής 

αβεβαιότητας, η οποία δεν θα μπορούσε 

να μειωθεί με πρόσθετες δοκιμές 

μειγμάτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


