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9.1.2019 A8-0475/134 

Τροπολογία  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος 

Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι από τις 

πλέον αυστηρές στον κόσμο· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το φως των ανησυχιών που 

εκφράστηκαν από αρκετούς 

συμφεροντούχους σχετικά με την 

αξιολόγηση της ουσίας glyphosate, η 

ειδική επιτροπή για την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(PEST) αποσκοπεί στον εντοπισμό των 

τομέων που μπορούν να βελτιωθούν 

περαιτέρω όσον αφορά την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τη 

διατύπωση συστάσεων που θεωρεί 

αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς 

και του περιβάλλοντος·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 

που η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα θεωρείται 

από τις πλέον αυστηρές στον κόσμο, οι 

συνθήκες που περιβάλλουν την ανανέωση 

της έγκρισης της ουσίας glyphosate 

έδειξαν ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές 

ελλείψεις στον κανονισμό και στην 

εφαρμογή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

υπό το φως των ανησυχιών που 

εκφράστηκαν από αρκετούς 

συμφεροντούχους σχετικά με την 

αξιολόγηση της ουσίας glyphosate, η 

ειδική επιτροπή για την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(PEST) αποσκοπεί στον εντοπισμό των 

τομέων που μπορούν να βελτιωθούν 

περαιτέρω όσον αφορά την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τη 

διατύπωση συστάσεων που θεωρεί 

αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς 

και του περιβάλλοντος· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Τροπολογία  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΕ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για την 

(οξεία και χρόνια) έκθεση ευπαθών 

ομάδων υπό πραγματικές συνθήκες, 

ιδίως των κατοίκων της υπαίθρου και 

άλλων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 14 του κανονισμού, στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης των δραστικών 

ουσιών και των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, είναι ανεπαρκής και πρέπει να 

τροποποιηθεί· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Τροπολογία  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΞΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΞΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

λεγόμενα έγγραφα της Monsanto και η 

πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Πολιτείας της 

Καλιφόρνιας στην υπόθεση Dewayne 

Johnson κατά Monsanto (υπόθεση αριθ. 

CGC-16-550128) και η επακόλουθη έφεση 

έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με 

την ανεξαρτησία και τις συγκρούσεις 

συμφερόντων στη διαδικασία αξιολόγησης 

του glyphosate·  

ΞΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

λεγόμενα έγγραφα της Monsanto, άλλα 

πορίσματα που συνήχθησαν στο πλαίσιο 

της ανανέωσης της διαδικασίας έγκρισης 

για την ουσία glyphosate και η πρόσφατη 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 

Πολιτείας της Καλιφόρνιας στην υπόθεση 

Dewayne Johnson κατά Monsanto 

(υπόθεση αριθ. CGC-16-550128) και η 

επακόλουθη έφεση έχουν προκαλέσει 

ανησυχίες όσον αφορά την ανεξαρτησία 

και τις συγκρούσεις συμφερόντων στη 

διαδικασία αξιολόγησης του glyphosate 

και έχουν καταστήσει αναξιόπιστη τη 

συνολική διαδικασία έγκρισης και 

αδειοδότησης της ΕΕ για τις δραστικές 

ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και την Επιτροπή, την EFSA 

και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Τροπολογία  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος 

Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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, οι συνθήκες που 

περιβάλλουν την ανανέωση της έγκρισης 

της ουσίας glyphosate έδειξαν ότι 

υπάρχουν πολύ σοβαρές αδυναμίες στον 

κανονισμό και την εφαρμογή του· φρονεί, 

ως εκ τούτου, ότι τόσο ο κανονισμός όσο 

και η εφαρμογή του πρέπει να βελτιωθούν 

για να επιτευχθεί ο σκοπός του· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Τροπολογία  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

στραφούν σε βιώσιμα και 

φιλοπεριβαλλοντικά μη χημικά 

συστήματα παραγωγής τροφίμων, 

προκειμένου να εξαλειφθεί το τεράστιο 

κόστος που συνεπάγονται οι επιβλαβείς 

επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων 

στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων 

και στο περιβάλλον· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Τροπολογία  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 14 

του κανονισμού, λαμβανομένου ιδίως 

υπόψη ότι δεν υφίσταται προστασία για 

τα εκατομμύρια κατοίκων της υπαίθρου 

της ΕΕ που ζουν κοντά σε καλλιέργειες, 

και να προτείνει τροποποίηση του 

κανονισμού με στόχο την απαγόρευση της 

χρήσης φυτοφαρμάκων σε ικανές 

αποστάσεις από κατοικίες, σχολεία, 

παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και νοσοκομεία·  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Τροπολογία  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για τη συστηματική 

παρακολούθηση των πραγματικών 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς 

και στο περιβάλλον συνολικά, και 

μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η 

επαγρύπνηση για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα μετά τη διάθεση στην αγορά θα 

πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική 

συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία 

μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

και να είναι διαφανής και προσβάσιμη στο 

κοινό· καλεί την EFSA και τον ECHA να 

αναπτύξουν εναρμονισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη 

διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα·  

15. ζητεί τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος 

επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, για τη συστηματική 

παρακολούθηση των πραγματικών 

επιπτώσεων της χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς 

και στο περιβάλλον συνολικά, που θα 

περιλαμβάνει τις οξείες, τις 

μακροπρόθεσμες και τις σωρευτικές 

επιδράσεις· τονίζει ότι η επαγρύπνηση για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μετά τη 

διάθεση στην αγορά θα πρέπει να 

διασφαλίζει την αποτελεσματική συλλογή 

δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα 

πρέπει να είναι διαφανής και προσβάσιμη 

στο κοινό· καλεί την EFSA και τον ECHA 

να αναπτύξουν εναρμονισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη 

διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Τροπολογία  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15α. θεωρεί ότι, κατά τον υπολογισμό 

των ημερήσιων επιπέδων έκθεσης, πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη τα κοκτέιλ 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα οποία 

εκτίθενται καθημερινά οι πολίτες της 

Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 

προτείνει τροποποίηση του κανονισμού 

ώστε να αποτυπώνεται το στοιχείο αυτό· 

Or. en 



 

AM\1173521EL.docx  PE631.640v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/142 

Τροπολογία  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 

σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που 

θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την 

έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν 

καλύτερα και ασφαλέστερα προϊόντα και 

εναλλακτικές λύσεις για την προστασία 
των φυτών·  

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 

σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που 

θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την 

έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν 

καλύτερες και ασφαλέστερες μη χημικές 

μέθοδοι καταπολέμησης των παρασίτων· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Τροπολογία  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

τροποποίηση του κανονισμού 

προκειμένου να δοθεί ακόμη ισχυρότερη 

έμφαση στην ανάγκη να προαχθούν μη 

χημικές μέθοδοι καταπολέμησης των 

παρασίτων ούτως ώστε η προστασία των 

καλλιεργειών να μην επαφίεται στη χρήση 

χημικών φυτοφαρμάκων, αλλά να 

περάσει σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

χωρίς χημικά μέσα· 

Or. en 

 

 


