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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0475/144 

Τροπολογία  144 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να συμπεριλάβουν νομικά 

δεσμευτικές απαιτήσεις κατά την 

διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών 

και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους 

κατοίκους της υπαίθρου οι πληροφορίες 

και διασφαλίζεται η απευθείας πρόσβασή 

τους σε αυτές σε σχέση με τα 

φυτοφάρμακα με τα οποία ψεκάζονται τα 

χωράφια που τους περιβάλλουν·  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Τροπολογία  145 

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

Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, 

Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. ζητεί από την Επιτροπή να 

θεσπίσει σύστημα επισήμανσης 

φυτοφαρμάκων για τρόφιμα παραγόμενα 

ή εισαγόμενα στην ΕΕ προκειμένου να 

βελτιωθούν οι δυνατότητες επιλογής των 

καταναλωτών· τονίζει ότι η επισήμανση 

πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές 

σχετικά με οποιεσδήποτε 

φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής των εν λόγω τροφίμων, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δοσολογία και τη 

συχνότητα των επεμβάσεων, καθώς και 

την τοξικότητα των χημικών που 

χρησιμοποιήθηκαν· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Τροπολογία  146 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει 

ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 

δραστική ουσία αξιολογείται με βάση τις 

πιο συχνές χρήσεις, τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, τη 

δοσολογία τους και τα σχετικά σενάρια 

έκθεσης· 

48. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

τροποποίηση του κανονισμού 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια 

δραστική ουσία αξιολογείται με βάση τις 

πιο συχνές χρήσεις, τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, τη 

δοσολογία τους και τα σχετικά σενάρια 

έκθεσης· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Τροπολογία  147 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι στην 

αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνονται 

βασικές δοκιμές (π.χ. επικαιροποιημένες 

οικοτοξικολογικές δοκιμές για 

οργανισμούς του εδάφους και εκτίμηση 

της περιβαλλοντικής συγκέντρωσης και 

των καταλοίπων σε σκόνη, άνεμο, αέρα 

και νερό, και δοκιμές για τις 

μακροπρόθεσμες τοξικές επιδράσεις των 

ουσιών, ιδίως για ευπαθείς ομάδες) και 

επικαιροποιημένες επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις στις μεθόδους· 

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι στην 

αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνονται 

βασικές δοκιμές (π.χ. επικαιροποιημένες 

οικοτοξικολογικές δοκιμές για 

οργανισμούς του εδάφους και εκτίμηση 

της περιβαλλοντικής συγκέντρωσης και 

των καταλοίπων σε σκόνη, άνεμο, αέρα 

και νερό, και δοκιμές για τις 

μακροπρόθεσμες οξείες και τοξικές 

επιδράσεις των ουσιών, ιδίως για ευπαθείς 

ομάδες) και επικαιροποιημένες 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 

στις μεθόδους· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Τροπολογία  148 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

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, με σκοπό 

την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των 

επιπέδων καταλοίπων δραστικών ουσιών, 

μειγμάτων και συνθέσεων στα επιφανειακά 

ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα, στον άνεμο 

και τη σκόνη· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Τροπολογία  149 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 75α. ζητεί άμεση και σε ολόκληρη την 

ΕΕ απαγόρευση της παραγωγής, 

πώλησης και χρήσης της γλυφοσάτης και 

όλων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που περιέχουν γλυφοσάτη, 

χωρίς εξαίρεση, βάσει της αρχής της 

προφύλαξης, αρχής θεμελιώδους που 

μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αβεβαιότητας αφορά 

κίνδυνο, άμεσο ή καθυστερημένο, κατά 

της υγείας ανθρώπων ή ζώων ή 

αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Τροπολογία  150 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79α. ζητεί επίσης να αξιολογούνται 

καταλλήλως, να καταγράφονται και να 

δίνεται συνέχεια σε όλες τις εκθέσεις 

αρνητικών επιπτώσεων που αφορούν 

τόσο τις οξείες όσο και τις χρόνιες 

επιπτώσεις στην υγεία - ιδίως ομάδων 

έκθεσης υψηλού κινδύνου όπως οι 

κάτοικοι της υπαίθρου και οι κοινότητες 

που ζουν σε περιοχές με καλλιέργειες που 

ψεκάζονται με φυτοφάρμακα· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Τροπολογία  151 

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

Matias, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 94 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

94. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση 

σχετικά με την έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων βασίζεται 

σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου όσον 

αφορά την πραγματική έκθεση, οξεία και 

χρόνια, των ευπαθών ομάδων και ζητεί να 

τροποποιηθεί αναλόγως η αντίστοιχη 

κατευθυντήρια γραμμή της EFSA· 

94. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε 

απόφαση σχετικά με την έγκριση 

δραστικών ουσιών και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων βασίζεται 

σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου όσον 

αφορά την πραγματική έκθεση, οξεία και 

χρόνια, των ευπαθών ομάδων και δη των 

κατοίκων της υπαίθρου και ζητεί να 

τροποποιηθεί αναλόγως η αντίστοιχη 

κατευθυντήρια γραμμή της EFSA· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0475/152 

Τροπολογία  152 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων 

(2018/2153(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 104 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

104. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

μεθόδους για τον καθορισμό του κατά 

πόσον ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει 

να εφαρμόζονται ή όχι, ιδίως όσον αφορά 

την «αμελητέα έκθεση» ή τον «σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία των φυτών»· 

104. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

μεθόδους για τον καθορισμό του κατά 

πόσον ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει 

να εφαρμόζονται ή όχι, ιδίως όσον αφορά 

την «αμελητέα έκθεση» ή τον «σοβαρό 

κίνδυνο για την υγεία των φυτών», χωρίς 

να αλλάζει το πνεύμα του νόμου· 

προειδοποιεί την Επιτροπή ότι 

οποιαδήποτε επανερμηνεία των όρων 

«αμελητέα έκθεση» ως «αμελητέου 

κινδύνου» αντιβαίνει στο πνεύμα του 

νόμου και ότι καμία υπαίθρια χρήση 

φυτοφαρμάκων με τα οποία ψεκάζονται 

καλλιέργειες δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, να χαρακτηριστεί ή να 

ερμηνευτεί ως χρήση σε «κλειστά 

συστήματα» ή «υπό άλλες συνθήκες που 

αποκλείουν την επαφή με τον άνθρωπο»· 

Or. en 

 

 


