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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/86 

Τροπολογία  86 

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 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι 

που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση της 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

ανάλυσης μετά τη διάθεση στην αγορά 

και σε κλίμακα τοπίου, 

συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης των καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων στα εδάφη και στη 

σκόνη, τα αποτελέσματα των οποίων 

πρέπει να κοινοποιούνται στην EFSA·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Τροπολογία  87 

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 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. ζητεί ο μηχανισμός 

επιστημονικών συμβουλών της 

Επιτροπής να ενεργεί κατόπιν αιτήματος 

ως διαμεσολαβητής σε επιστημονικές 

αντιπαραθέσεις σχετικά με τις δραστικές 

ουσίες· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/88 

Τροπολογία  88 

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 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. ζητεί ο μηχανισμός 

επιστημονικών συμβουλών να 

δρομολογήσει συστηματική επανεξέταση 

όλων των διαθέσιμων μελετών σχετικά με 

την καρκινογόνο δράση του glyphosate 

και των σκευασμάτων με βάση το 

glyphosate, προκειμένου να εκτιμηθεί 

κατά πόσον θα ήταν δικαιολογημένο να 

επανεξεταστεί η έγκριση του glyphosate 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

κανονισμού· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Τροπολογία  89 

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 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά 

του για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις 

σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών 

πριν και μετά την αξιολόγηση από 

ομοτίμους από την EFSA, και ιδίως τις 

καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των 

ουσιών που πληρούν τα κριτήρια 

αποκλεισμού, και καλεί την Επιτροπή να 

τηρήσει τις προθεσμίες που ορίζει ο 

κανονισμός·  

76. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά 

του για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις 

σε επίπεδο κρατών μελών πριν και μετά 

την αξιολόγηση από ομοτίμους από την 

EFSA, και ιδίως τις καθυστερήσεις στην 

αξιολόγηση των ουσιών που πληρούν τα 

κριτήρια αποκλεισμού, και καλεί την 

Επιτροπή να τηρήσει τις προθεσμίες που 

ορίζει ο κανονισμός· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Τροπολογία  90 

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 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει 

αυστηρά τη χρήση της διαδικασίας 

υποβολής επιβεβαιωτικών πληροφοριών 

στον σκοπό της, όπως ορίζεται στο άρθρο 

6 στοιχείο στ) του κανονισμού, δηλαδή 

όταν καθορίζονται νέες απαιτήσεις κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης ή βάσει νέων 

επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· 

θεωρεί ότι η προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος πρέπει να 

έχει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ 

ταυτόχρονα οι αιτούντες πρέπει να 

διαθέτουν αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα 

για την έγκριση· τονίζει ότι είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν πλήρεις φάκελοι 

για την έγκριση δραστικών ουσιών· 

εκφράζει τη λύπη του διότι η διαδικασία 

παρέκκλισης με επιβεβαιωτικές 

πληροφορίες είχε ως αποτέλεσμα να 

παραμείνουν στην αγορά για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δύο δραστικές ουσίες οι 

οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα 

είχαν απαγορευτεί·  

80. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

τη χρήση της διαδικασίας υποβολής 

επιβεβαιωτικών πληροφοριών και να 

περιορίσει την εφαρμογή της στον σκοπό 

που ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του 

κανονισμού, δηλαδή όταν καθορίζονται 

νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης ή βάσει νέων επιστημονικών 

και τεχνικών γνώσεων· θεωρεί ότι η 

προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος πρέπει να έχει ύψιστη 

προτεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα οι 

αιτούντες πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστα 

χρονοδιαγράμματα για την έγκριση· τονίζει 

ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρεις 

φάκελοι για την έγκριση δραστικών 

ουσιών· σημειώνει ότι, στην απόλυτη 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι 
επιβεβαιωτικές πληροφορίες 

επιβεβαίωσαν πλήρως τις αποφάσεις της 

Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και ότι 

μόνο σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις η 

αξιολόγηση των επιβεβαιωτικών 

πληροφοριών οδήγησε στην έγκριση 

περαιτέρω μέτρων διαχείρισης του 

κινδύνου· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Τροπολογία  91 

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 83 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

83. καλεί επίσης την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι η παρακολούθηση μετά 

τη διάθεση στην αγορά θα αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων 

μέτρων άμβλυνσης·  

διαγράφεται 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Τροπολογία  92 

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 86 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με 

το ψήφισμά του της 15 Φεβρουαρίου 2017 

σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου 

φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης και 

το ψήφισμά του της 13 Σεπτεμβρίου 2018 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, 

να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική 

πρόταση για την τροποποίηση του 

κανονισμού εκτός της εν εξελίξει 

διαδικασίας REFIT, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή μια αυστηρή και υψηλής 

ποιότητας ταχεία διαδικασία αξιολόγησης, 

αδειοδότησης και καταχώρισης·  

86. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με 

το ψήφισμά του της 15 Φεβρουαρίου 2017 

σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου 

φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης και 

το ψήφισμά του της 13 Σεπτεμβρίου 2018 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, 

να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική 

πρόταση για την τροποποίηση του 

κανονισμού εκτός της εν εξελίξει 

διαδικασίας REFIT, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή μια αυστηρή και υψηλής 

ποιότητας διαδικασία αξιολόγησης, 

αδειοδότησης και καταχώρισης· τονίζει 

ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να 

υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές 

αξιολογήσεις με άλλες ουσίες· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Τροπολογία  93 

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 88 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

διεξοδική αξιολόγηση του συστήματος 

ζωνών, με σκοπό την καλύτερη 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα 

διασφαλίζεται η ορθή και εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με 

παράλληλη διασφάλιση των 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον 

αφορά την έγκριση, τους περιορισμούς ή 

την άρνηση χορήγησης άδειας στα 

προϊόντα αυτά, και να αναθεωρήσει τους 

περιορισμούς για την άρνηση χορήγησης 

άδειας·  

88. εκφράζει ικανοποίηση για την ιδέα 

και τους στόχους του συστήματος 

εγκρίσεων ανά ζώνες και υπενθυμίζει ότι 

το σύστημα αυτό θα πρέπει, καταρχήν, να 

οδηγεί σε μια έγκριση προϊόντων 

φυτοπροστασίας που θα είναι 

αποτελεσματικότερη από άποψη χρόνου 

και κόστους για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, παρά τον στόχο της 

αποφυγής διπλής αξιολόγησης, το έργο 

της επιτροπής PEST έχει δείξει ότι 

υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο 

εφαρμογής των διαδικασιών αμοιβαίας 

αναγνώρισης στις ζώνες· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

ενεργήσουν για τη βελτίωση της 

λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας 

του συστήματος ζωνών, μέσω της 

ενίσχυσης του συντονισμού και της 

πλήρους εφαρμογής της αμοιβαίας 

αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να 

προβεί, εν προκειμένω, σε εις βάθος 

αξιολόγηση του συστήματος ανά ζώνες· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Τροπολογία  94 

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 92 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

92. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι όλα τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

υποβάλλονται σε κατάλληλες 

αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

σεναρίων έκθεσης, με βάση στοιχεία που 

έχουν ληφθεί για το ίδιο το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, και θεωρεί ότι 

η παρέκταση των δεδομένων σχετικά με 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν θα 

πρέπει να γίνεται με βάση δεδομένα 

σχετικά με τις δραστικές ουσίες, όταν 

αυτό δικαιολογείται επιστημονικά και 

επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία του μέσω 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά· 

92. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι όλα τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

υποβάλλονται σε κατάλληλες 

αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

σεναρίων έκθεσης, με βάση στοιχεία που 

έχουν ληφθεί για το ίδιο το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Τροπολογία  95 

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 96 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

96. 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·  

96. 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 

 

 


