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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.10.2017 B8-0567/4 

Τροπολογία  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της 

έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  IA α. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι 

το μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο glyphosate 

σκοτώνει όχι μόνο ανεπιθύμητα ζιζάνια, 

αλλά όλα τα φυτά, καθώς και φύκη, 

βακτήρια και μύκητες και, ως εκ τούτου, 

έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στη 

βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το 

glyphosate δεν συμμορφώνεται με το 

άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο 

iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Τροπολογία  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της 

έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  IZ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

απαράδεκτο το γεγονός ότι το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 

δεν περιλαμβάνει καμία νομικά 

δεσμευτική χρήση περιορισμούς ή μέτρα 

άμβλυνσης του κινδύνου, παρά το γεγονός 

ότι η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει υψηλός μακροπρόθεσμος 

κίνδυνος για σχεδόν όλες τις χρήσεις του 

glyphosate σε χερσαία σπονδυλωτά που 

δεν αποτελούν στόχο, 

συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών 

και πτηνών· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Τροπολογία  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της 

έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για τη σταδιακή 

κατάργηση της δραστικής ουσίας 

γλυφοσάτης Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

αργότερο μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2020, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται 

η χρήση γλυφοσάτης μετά την εν λόγω 

ημερομηνία, στα οποία θα περιλαμβάνεται 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη περίοδος 

ανανέωσης ή η περίοδος που αναφέρεται 

στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009· 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για τη σταδιακή 

κατάργηση της δραστικής ουσίας 

γλυφοσάτης Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

αργότερο μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2020, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται 

η χρήση γλυφοσάτης μετά την εν λόγω 

ημερομηνία, στα οποία θα περιλαμβάνεται 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη περίοδος 

παράτασης ή η περίοδος που αναφέρεται 

στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009· 

Or. en 

 

 


