
 

AM\1137379EL.docx  PE611.493v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.10.2017 B8-0567/17 

Τροπολογία  17 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού 

κανονισμού της Επιτροπής δεν 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 

της υγείας των ανθρώπων και των ζώων 

καθώς και του περιβάλλοντος, δεν 

εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, και 

υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 

που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009· 

1. θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού 

κανονισμού της Επιτροπής δεν 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 

της υγείας των ανθρώπων και των ζώων 

καθώς και του περιβάλλοντος, δεν 

εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, και 

υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 

που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009· ζητεί να συσταθεί ειδική 

επιτροπή σχετικά με τις αξιολογήσεις της 

ΕΑΑΤ· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Τροπολογία  18 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

glyphosate στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

αργότερο μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2020, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται 

η χρήση γλυφοσάτ μετά την εν λόγω 

ημερομηνία, στα οποία περιλαμβάνεται η 

ενδεχόμενη περίοδο ανανέωσης ή η 

περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 32 

του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 

τα απαραίτητα μέτρα για τη σταδιακή 

κατάργηση της δραστικής ουσίας 

glyphosate στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

αργότερο μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2020, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται 

η χρήση γλυφοσάτ μετά την εν λόγω 

ημερομηνία, στα οποία περιλαμβάνεται η 

ενδεχόμενη περίοδο ανανέωσης ή η 

περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 32 

του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 

ζητεί η διαδικασία αδειοδότησης για 

δραστικές ουσίες και τη glyphosate να 

επαναποδοθούν στα κράτη μέλη και να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

ενεργοποιήσουν το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Τροπολογία  19 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. καλεί το Συμβούλιο να άρει την 

εξουσία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 

Ιδρύματος Εκτίμησης της 

Επικινδυνότητας (BfR) για αξιολόγηση 

και εξέταση δραστικών ουσιών· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Τροπολογία  20 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο και 

παρακολούθηση των υπολειμμάτων 

γλυφοσάτης στις ζωοτροφές, τα τρόφιμα 

και ποτά που παράγονται, καθώς και 

εισάγεται στην Ένωση, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες διαφορές 

στα δεδομένα που επισημαίνει η EFSA· 

8. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή 

έλεγχο και παρακολούθηση των 

υπολειμμάτων γλυφοσάτης στις 

ζωοτροφές, τα τρόφιμα και ποτά που 

παράγονται, καθώς και εισάγεται στην 

Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι τρέχουσες διαφορές στα δεδομένα που 

επισημαίνει η EFSA· καλεί την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να ακυρώσουν αμέσως 

τις ισχύουσες άδειες για τους γενετικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς που είναι 

ανθεκτικοί στη γλυφοσάτη και να μην 

επικυρώσουν νέους· τονίζει ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων 

που έχουν υποστεί επεξεργασία με 

γλυφοσάτη· 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Τροπολογία  21 

Sylvie Goddyn 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 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, 

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· καλεί την Επιτροπή 

να μην εγκρίνει τη συγχώνευση Bayer-

Monsanto·  

Or. en 

 

 


