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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/96 

Τροπολογία  96 

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 97 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

97. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο 

να καταστεί η EFSA υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση κινδύνου των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ 

παράλληλα φρονεί ότι η καθαυτό λήψη 

της απόφασης σχετικά με την έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα 

πρέπει να διενεργείται σε εθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες κάθε χώρας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Τροπολογία  97 

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 98 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

98. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα μέσω 

καλύτερου συντονισμού στις ζώνες και σε 

διαζωνικό επίπεδο, ούτως ώστε να 

βελτιωθεί ο καταμερισμός του φόρτου 

εργασίας και να αξιοποιηθούν με τον 

καλύτερο τρόπο οι πόροι κάθε κράτους 

μέλους, και να χορηγούνται παρεκκλίσεις 

δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού 

μόνο όταν τηρούνται αυστηρά οι 

υφιστάμενες απαιτήσεις· 

98. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα μέσω 

καλύτερου συντονισμού στις ζώνες και σε 

διαζωνικό επίπεδο, ούτως ώστε να 

βελτιωθεί ο καταμερισμός του φόρτου 

εργασίας και να αξιοποιηθούν με τον 

καλύτερο τρόπο οι πόροι κάθε κράτους 

μέλους, και να χορηγούνται παρεκκλίσεις 

δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού 

μόνο όταν οι παρεκκλίσεις αυτές 

συνάδουν με τον κανονισμό, δηλαδή:  

όταν η διάρκειά τους περιορίζεται σε 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 

120 ημέρες· όταν προορίζονται για 

περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση· και 

όταν χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που 

ένα μέτρο είναι αναγκαίο λόγω απειλής 

που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

άλλα εύλογα μέσα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Τροπολογία  98 

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 100 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

100. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν καλύτερα τις διαδικασίες 

έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου 

να περιορίσουν τις παρεκκλίσεις και τις 

παρατάσεις που χορηγούνται δυνάμει του 

άρθρου 53 του κανονισμού στις 

πραγματικά επείγουσες καταστάσεις· 

καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 

αυστηρά το άρθρο 53 του κανονισμού, να 

αποδέχονται και να εξετάζουν μόνον 

ολοκληρωμένες αιτήσεις παρέκκλισης και 

να υποβάλλουν ολοκληρωμένες 

κοινοποιήσεις παρέκκλισης στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη· 

100. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν αυστηρά τις νόμιμες 

προθεσμίες όσον αφορά τα στοιχεία της 

έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

γενικότερα και, πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά τις χρήσεις ήσσονος σημασίας· 

υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της 

τήρησης των νόμιμων προθεσμιών 

αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της 

ανάγκης για άδειες έκτακτης ανάγκης 

σύμφωνα με το άρθρο 53· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Τροπολογία  99 

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 101 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

101. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει 

πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της 

σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφοι 2 

και 3, προκειμένου να περιοριστούν οι 

παρεκκλίσεις και οι παρατάσεις που 

χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 σε 

δικαιολογημένες επείγουσες καταστάσεις· 

101. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει 

πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της 

σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφοι 2 

και 3, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 

παρεκκλίσεις και οι παρατάσεις είναι 

σύμφωνες με τον κανονισμό, δηλαδή: η 

διάρκειά τους περιορίζεται σε χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 

ημέρες· προορίζονται για περιορισμένη 

και ελεγχόμενη χρήση· και 

χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που ένα 

μέτρο είναι αναγκαίο λόγω απειλής που 

δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα 

εύλογα μέσα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Τροπολογία  100 

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 102 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι η δημόσια διαβούλευση 

με τους οικείους συμφεροντούχους θα 

πραγματοποιείται πριν από τη χορήγηση 

οποιασδήποτε άδειας έκτακτης ανάγκης 

δυνάμει του άρθρου 53, χωρίς να 

προκαλούνται περιττές καθυστερήσεις 

στη χορήγηση αδειών έκτακτης ανάγκης 

και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώνονται 

εγκαίρως για τη χορήγηση ή την 

απόρριψη της άδειας έκτακτης ανάγκης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Τροπολογία  101 

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 103 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

103. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 

δημοσιεύουν τα συμπληρωμένα έντυπα 

αίτησης που λαμβάνουν στις περιπτώσεις 

όπου ζητείται άδεια έκτακτης ανάγκης 

βάσει του άρθρου 53, είτε η άδεια 

χορηγείται είτε όχι· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Τροπολογία  102 

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 112 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

112. ζητεί έναν εναρμονισμένο ορισμό 

της «χρήσης ήσσονος σημασίας» για την 

προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, 

και συνιστά τη δημιουργία ενιαίου 

καταλόγου μεγάλων καλλιεργειών της 

ΕΕ· 

112. ζητεί έναν εναρμονισμένο ορισμό 

της «χρήσης ήσσονος σημασίας» για την 

προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

 


