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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.10.2017 B8-0567/8 

Τροπολογία  8 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός 

πληθυσμός εκτίθεται κυρίως μέσω της 

διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, 

μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της 

διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

έκθεση στη γλυφοσάτη αυξάνεται λόγω 

της αύξησης της συνολικής ποσότητας 

χρησιμοποιούμενης γλυφοσάτης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της 

γλυφοσάτης και των συνηθέστερων 

βοηθητικών ουσιών της στην ανθρώπινη 

υγεία πρέπει να παρακολουθούνται 

τακτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γλυφοσάτη ή/και υπολείμματά της έχουν 

εντοπιστεί στο νερό, στο έδαφος, σε 

τρόφιμα και ποτά, σε μη εδώδιμα 

προϊόντα, καθώς και στο ανθρώπινο σώμα 

(π.χ. στα ούρα)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός 

πληθυσμός εκτίθεται κυρίως μέσω της 

διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, 

μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της 

διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

έκθεση στη γλυφοσάτη αυξάνεται λόγω 

της αύξησης της συνολικής ποσότητας 

χρησιμοποιούμενης γλυφοσάτης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της 

γλυφοσάτης και των συνηθέστερων 

βοηθητικών ουσιών της στην ανθρώπινη 

υγεία πρέπει να παρακολουθούνται 

τακτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συστατικά γλυφοσάτης ή/και υπολείμματά 

της που έχουν εντοπιστεί στο νερό, στο 

έδαφος, σε τρόφιμα και ποτά, σε μη 

εδώδιμα προϊόντα, καθώς και στο 

ανθρώπινο σώμα (π.χ. στα ούρα) 

βρίσκονται κάτω από τα προβλεπόμενα 

από τον νόμο όρια· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι συστατικά γλυφοσάτης ή/και 

υπολείμματά της έχουν εντοπιστεί και στο 

ανθρώπινο σώμα (π.χ. στα ούρα)· 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Τροπολογία  9 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κοινή 

συνεδρίαση σχετικά με τα κατάλοιπα 

φυτοφαρμάκων (JMPR) που διεξάχθηκε 

από τον Οργανισμό Τροφίμων και 

Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τον 

Μάιο του 2016, η ομάδα 

εμπειρογνωμόνων του FAO για τα 

Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα 

και το Περιβάλλον και η βασική ομάδα 

αξιολόγησης της ΠΟΥ για τα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη μάλλον 

δεν είναι γονιδιοτοξική στην αναμενόμενη 

ημερήσια έκθεση και ότι μάλλον δεν 

προκαλεί κίνδυνο καρκινογένεσης για τον 

άνθρωπο από την έκθεση μέσω της 

διατροφής· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Τροπολογία  10 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 IB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν να 

χορηγηθεί τεχνική παράταση 18- μηνών 

στις 29 Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο 

ενέκρινε ψήφισμα στις 13 Απριλίου 2016, 

με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να 

ανανεώσει την έγκριση της γλυφοσάτης 

για επτά χρόνια, ζητούσε όμως επίσης να 

μην την εγκρίνει η Επιτροπή για μη 

επαγγελματικές χρήσεις, για χρήση της σε 

δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε 

δημόσιους παιδοτόπους και δημόσιους 

κήπους, ούτε οποιαδήποτε γεωργική χρήση 

της αντί της οποίας τα ολοκληρωμένα 

συστήματα καταπολέμησης των 

παρασίτων είναι επαρκή για τον 

απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν να 

χορηγηθεί τεχνική παράταση 18 μηνών 

στις 29 Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο 

ενέκρινε ψήφισμα στις 13 Απριλίου 2016, 

με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να 

ανανεώσει την έγκριση της γλυφοσάτης 

για επτά χρόνια, ζητούσε όμως επίσης να 

μην την εγκρίνει η Επιτροπή για μη 

επαγγελματικές χρήσεις, για χρήση της σε 

δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε 

δημόσιους παιδοτόπους και δημόσιους 

κήπους, ούτε οποιαδήποτε γεωργική χρήση 

της αντί της οποίας τα ολοκληρωμένα 

συστήματα καταπολέμησης των 

παρασίτων είναι επαρκή για τον 

απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ψήφισμα 

καλούσε επίσης την Επιτροπή να 

βελτιώσει την κατάρτιση και τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης των 

επαγγελματιών χρηστών, να παράσχει 

καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη 

χρήση της γλυφοσάτης και να περιοριστεί 

αυστηρά η πριν από τη συγκομιδή χρήση 

των προϊόντων που περιέχουν τη 

δραστική ουσία γλυφοσάτη, προκειμένου 

να αποτραπεί η εσφαλμένη χρήση της εν 



 

AM\1137378EL.docx  PE611.493v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

λόγω ουσίας και να περιοριστούν οι 

δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με 

αυτήν· 

Or. en 



 

AM\1137378EL.docx  PE611.493v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.10.2017 B8-0567/11 

Τροπολογία  11 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 IΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, 

βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που 

διεξάχθηκε από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της 

Επικινδυνότητας  (BfR), η EFSA και ο 

ECHA προτείνουν ωστόσο να εγκριθεί η 

γλυφοσάτη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2027, 

δηλαδή για 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τούτο θα ισχύσει από τις 16 

Δεκεμβρίου 2017· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, 

βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που 

διεξάχθηκε από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της 

Επικινδυνότητας  (BfR), η EFSA και ο 

ECHA προτείνουν να εγκριθεί η 

γλυφοσάτη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2027, 

δηλαδή για 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τούτο θα ισχύσει από τις 16 

Δεκεμβρίου 2017· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Τροπολογία  12 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το 

σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της και 

να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού 

κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009, ήτοι να συμπεριληφθούν 

όχι μόνο η γνώμη της EFSA αλλά και 

άλλοι παράγοντες με θεμιτή σχέση, καθώς 

και η αρχή της προφύλαξης· 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το 

σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της και 

να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού 

κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009, ήτοι να συμπεριληφθούν 

όχι μόνο η γνώμη της EFSA αλλά και 

άλλοι παράγοντες που έχουν θεμιτή σχέση 

με το υπό εξέταση αντικείμενο, 

παράλληλα με την αρχή της προφύλαξης, 

όταν είναι σχετικές οι προϋποθέσεις που 

ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα 

η χρήση των ζιζανιοκτόνων που 

περιέχουν γλυφοσάτη· καλεί την 

Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν την κατάρτιση και τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης των 

επαγγελματιών χρηστών, να παρέχει 

καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη 

χρήση της γλυφοσάτης και να περιορίσει 

αυστηρά την πριν από τη συγκομιδή 

χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη 

δραστική ουσία γλυφοσάτη· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Τροπολογία  13 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 στην 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 την ανανέωση της 

δραστικής ουσίας γλυφοσάτης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι την 

15 Δεκεμβρίου 2022, ώστε να αναπτυχθεί 

μία ασφαλέστερη και οικονομική 

χαμηλού κινδύνου εναλλακτική, για να 

αντικατασταθεί η χρήση της γλυφοσάτης·  

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η 

Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει την 

έγκριση μιας δραστικής ουσίας κατά τη 

διάρκεια της περιόδου για την οποία έχει 

λάβει έγκριση, αν δεν πληροί πλέον τα 

κριτήρια για την έγκρισή της· υπενθυμίζει 

ότι σε συνέχεια οποιασδήποτε 

επανέγκρισης, τα κράτη μέλη είναι 

υποχρεωμένα να αξιολογήσουν εκ νέου 

όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 

αγορά και περιέχουν γλυφοσάτη, 

συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών 

ουσιών της, και να εξασφαλίσουν ότι 

εξακολουθούν να ικανοποιούν τα 

σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Τροπολογία  14 

Angélique Delahaye 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι η επιστημονική 

αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων για 

ρυθμιστική έγκριση εκ μέρους της ΕΕ 

βασίζεται μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες 

που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, 

είναι ανεξάρτητες και η ανάθεσή τους έχει 

γίνει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές· 

θεωρεί ότι η διαδικασία REFIT του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορεί 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τον 

σκοπό αυτό· θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει 

να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην EFSA 

και στον ECHA, προκειμένου να αυξηθεί η 

ικανότητά τους, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ανάθεση ανεξάρτητων επιστημονικών 

μελετών και να εξασφαλιστεί ότι 

τηρούνται τα υψηλότερα επιστημονικά 

πρότυπα και προστατεύονται η υγεία και η 

ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τους 

διαδικαστικούς κανόνες και να 

διασφαλίσουν ότι η επιστημονική 

αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων για 

ρυθμιστική έγκριση εκ μέρους της ΕΕ 

βασίζεται, κατά υψηλή προτεραιότητα, 

και σε δημοσιευμένες μελέτες που έχουν 

αξιολογηθεί από ομοτίμους, είναι 

ανεξάρτητες και η ανάθεσή τους έχει γίνει 

από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές· θεωρεί 

ότι η διαδικασία REFIT του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορεί ενδεχομένως 

να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει να 

χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην EFSA 

και στον ECHA, προκειμένου να αυξηθεί η 

ικανότητά τους, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ανάθεση ανεξάρτητων επιστημονικών 

μελετών και να εξασφαλιστεί ότι 

τηρούνται τα υψηλότερα επιστημονικά 

πρότυπα και προστατεύονται η υγεία και η 

ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· 
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

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 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προτείνουν κατάλληλα 

μεταβατικά μέτρα για τον τομέα της 

γεωργίας και να δημοσιεύσει έγγραφο 

καθοδήγησης στο οποίο περιγράφονται 

όλες οι πιθανές ασφαλέστερες, 

εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου για 

την ενίσχυση του γεωργικού τομέα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου σταδιακής 

κατάργησης της δραστικής ουσίας 

glyphosate και όλων των ήδη διαθέσιμων 

μέσων στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο 

της τρέχουσας ΚΓΠ· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προτείνουν κατάλληλα 

μεταβατικά μέτρα για τον τομέα της 

γεωργίας και να δημοσιεύσει έγγραφο 

καθοδήγησης στο οποίο περιγράφονται 

όλες οι πιθανές ασφαλέστερες και 

οικονομικές εναλλακτικές λύσεις χαμηλού 

κινδύνου για την ενίσχυση του γεωργικού 

τομέα κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου και όλα τα ήδη διαθέσιμα μέσα 

στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο της 

τρέχουσας ΚΓΠ· 
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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 

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 B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συστημικό ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη έχει 

σήμερα τον υψηλότερο παγκοσμίως όγκο 

παραγωγής από όλα τα ζιζανιοκτόνα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76 % της 

παγκόσμιας χρήσης γλυφοσάτης γίνεται 

στον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επίσης 

ευρέως σε δασοκομικές, αστικές και 

κηπουρικές εφαρμογές· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 72 % της συνολικής 

ποσότητας γλυφοσάτης που έχει 

χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως από το 1974 

έως το 2014 καταναλώθηκε σε 

ψεκασμούς μόλις τα τελευταία 10 έτη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συστημικό ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη έχει 

σήμερα τον υψηλότερο παγκοσμίως όγκο 

παραγωγής από όλα τα ζιζανιοκτόνα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76 % της 

παγκόσμιας χρήσης γλυφοσάτης γίνεται 

στον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επίσης 

ευρέως σε δασοκομικές, αστικές και 

κηπουρικές εφαρμογές· 
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