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9.1.2019 A8-0475/103 

Τροπολογία  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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, πρέπει να 

βελτιωθεί τόσο ο κανονισμός καθαυτός 

όσο και η εφαρμογή του προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός του· καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και των γεωργών που 

επικαλείται η ΕΕ δεν είναι καθόλου 

ικανοποιητικό και ότι η διαδικασία 

έγκρισης φυτοφαρμάκων πρέπει να 

μεταρρυθμιστεί διεξοδικά, ώστε να 

βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο 

κρατών μελών· προτείνει η μελλοντική 

διαδικασία έγκρισης να τροποποιηθεί, 

τουλάχιστον, ως εξής:  

α) η ευρωπαϊκή επιστημονική αξιολόγηση 

πρέπει να καλύπτει τα ΦΠΠ (δραστική 

ουσία, επικουρικά και βοηθητικές ουσίες) 

και όχι μόνο τη δραστική ουσία πλέον, 

βάσει μελετών που ανατίθενται από την 

επιτροπή αξιολόγησης και δεν παρέχονται 

πλέον από τον αιτούντα (με μέθοδο 

χρηματοδότησης που θα καθοριστεί)· 

β) η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται 

από εμπειρογνώμονες που ορίζονται από 

τα κράτη μέλη, η διαχείριση των πιθανών 

συγκρούσεων συμφερόντων των οποίων 

θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το υπόδειγμα που εφαρμόζει ο IARC· 

γ) ο ρόλος της EFSA θα πρέπει να 
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συνίσταται στον συντονισμό του έργου 

των εθνικών εμπειρογνωμόνων και στη 

διαχείριση της τεχνικής γραμματείας· 

δ) τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση στην 

επικράτειά τους προϊόντων που έχουν 

εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την 

κυκλοφορία, και ιδίως την εισαγωγή, 

τροφίμων επεξεργασμένων με 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα η χρήση 

των οποίων έχει απαγορευτεί·  

ε) θα πρέπει να καθιερωθεί αυστηρό 

σύστημα επαγρύπνησης για τα 

φυτοφάρμακα, ώστε να ενεργοποιεί 

προειδοποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, 

μόλις ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά, 

μαζί με δίκτυο παρακολούθησης στο 

οποίο θα συμμετέχει ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των γεωργών· 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Τροπολογία  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. ζητεί η επόμενη κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ) να λάβει υπόψη την 

αναγκαία μετάβαση σε ένα γεωργικό 

σύστημα που θα εξαρτάται λιγότερο από 

τα ΦΠΠ, με την εφαρμογή των 

αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των 

γεωργών, ιδίως όσον αφορά τις 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της εν λόγω 

μετάβασης, καθώς και να στηρίξει τις 

καινοτόμες πρακτικές και προϊόντα· 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Τροπολογία  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. θεωρεί ότι οι αυστηρότερες 

διαδικασίες έγκρισης στην Ευρώπη θα 

είναι αναποτελεσματικές ή ακόμη και 

αντιπαραγωγικές σε περίπτωση που οι 

ευρωπαίοι παραγωγοί δεν 

προστατεύονται στις εγχώριες αγορές από 

τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως κατά 

των εισαγωγών προϊόντων που έχουν 

υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα τα 

οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τον τερματισμό των 

διαπραγματεύσεων και την ανάκληση 

των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 

τουλάχιστον όσον αφορά τις γεωργικές 

τους πτυχές· τέλος, ζητεί την τριμηνιαία 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 

τελωνειακών ελέγχων όσον αφορά τις 

εισαγωγές· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Τροπολογία  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. επισημαίνει ότι η διοίκηση της 

EFSA απέτυχε στην αποστολή της και 

ζητεί την άμεση παραίτηση του 

διευθυντή του οργανισμού και του 

επικεφαλής της μονάδας φυτοφαρμάκων· 

Or. en 

 

 


