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Τροπολογία  1 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate  

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζπζηεκηθό 

δηδαληνθηόλν glyphosate έρεη επί ηνπ 

παξόληνο ηνλ πςειόηεξν όγθν παξαγσγήο 

παγθνζκίσο κεηαμύ όισλ ησλ 

δηδαληνθηόλσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ρξήζε ηνπ ζε παγθόζκην επίπεδν απμήζεθε 

δξακαηηθά, θαηά ζπληειεζηή 260, ηα 

ηειεπηαία 40 έηε (από 3.200 ηόλνπο ην 

1974 ζε 825.000 ηόλνπο ην 2014)
4
· 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζπζηεκηθό 

δηδαληνθηόλν glyphosate έρεη επί ηνπ 

παξόληνο ηνλ πςειόηεξν όγθν παξαγσγήο 

παγθνζκίσο κεηαμύ όισλ ησλ 

δηδαληνθηόλσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ρξήζε ηνπ ζε παγθόζκην επίπεδν απμήζεθε 

δξακαηηθά, θαηά ζπληειεζηή 260, ηα 

ηειεπηαία 40 έηε (από 3.200 ηόλνπο ην 

1974 ζε 825.000 ηόλνπο ην 2014)
4
· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρξήζε ηνπ 

ζηελ Επξσπατθή Έλσζε έρεη ππάξμεη 

ζρεδφλ ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ σο απνηέιεζκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ· 
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4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/
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Τροπολογία  2 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην glyphosate 

θαη/ή ππνιείκκαηά ηνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

ζην λεξό, ζην έδαθνο, ζε ηξόθηκα θαη 

πνηά, ζε κε εδώδηκα πξντόληα, θαζώο θαη 

ζην αλζξώπηλν ζώκα (π.ρ. ζε νύξα θαη ζην 

κεηξηθφ γάια)· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζχκθσλα κε 

ην Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR), νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ glyphosate 

θαη/ή ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζην λεξό, ζην έδαθνο, ζε 

ηξόθηκα θαη πνηά, ζε κε εδώδηκα 

πξντόληα, θαζώο θαη ζην αλζξώπηλν ζώκα 

(π.ρ. ζε νύξα) είλαη απζηεξά ρακειφηεξεο 

απφ ηα λφκηκα φξηα θαη δελ πξνθαινχλ 

νχηε έθπιεμε νχηε αλεζπρία· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν γεληθόο 

πιεζπζκόο εθηίζεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

δηακνλήο θνληά ζε ςεθαδφκελεο πεξηνρέο, 

κέζσ ηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

έθζεζε ζην glyphosate απμάλεηαη ιόγσ ηεο 

δξακαηηθήο αύμεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ 

ρξεζηκνπνηνύκελνπ όγθνπ glyphosate· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ ζα πξέπεη λα 

ππνηηκψληαη νη επηπηώζεηο ηνπ glyphosate 

ζηελ αλζξώπηλε πγεία· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν γεληθόο 

πιεζπζκόο εθηίζεηαη· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε έθζεζε ζην glyphosate απμάλεηαη 

ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ 

ρξεζηκνπνηνύκελνπ όγθνπ glyphosate· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη επηπηώζεηο ηνπ 

glyphosate θαη ησλ ζπλεζέζηεξσλ 

βνεζεηηθψλ νπζηψλ ηνπ ζηελ αλζξώπηλε 

πγεία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη 

ηαθηηθά· 

Or. en 



 

AM\1091898EL.doc  PE579.856v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 
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Τροπολογία  4 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν εθηειεζηηθόο 

θαλνληζκόο (ΕΕ) .../... ηεο Επηηξνπήο, ηεο 

XXX, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ 

αγνξά, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνύ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 540/2011 (εθεμήο 

«ζρέδην εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ») 

πξνηείλεη λα ρνξεγεζεί άδεηα γηα ην 

glyphosate κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 2031, 

δειαδή γηα ηελ αλώηαηε επηηξεπόκελε 

δηάξθεηα, γηα θάζε ρξήζε, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο (παξά κφλν γηα κία από ηηο 

πάλσ απφ 500 βνεζεηηθέο νπζίεο), ρσξίο 

λνκηθά δεζκεπηηθνύο όξνπο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ, θαη κόλν κε ηελ επηθύιαμε 

επηβεβαησηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηεο· 

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν εθηειεζηηθόο 

θαλνληζκόο (ΕΕ) .../... ηεο Επηηξνπήο, ηεο 

XXX, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ 

αγνξά, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνύ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 540/2011 (εθεμήο 

«ζρέδην εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ»), βάζεη 

εθηελνχο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηφζν ην BfR φζν θαη ε 

EFSA, πξνηείλεη λα ρνξεγεζεί άδεηα γηα ην 

glyphosate κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 2031, 

δειαδή γηα ηελ αλώηαηε επηηξεπόκελε 

δηάξθεηα, γηα θάζε ρξήζε, κε πεξηνξηζκφ 

γηα κία από ηηο βνεζεηηθέο νπζίεο), θαη 

ηελ θαηάξηηζε απφ ηα θξάηε κέιε 

θαηαιφγνπ πνπ πεξηέρεη ηηο βνεζεηηθέο 

νπζίεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

πεξηέρνληαη ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντφληα, ρσξίο λνκηθά δεζκεπηηθνύο 

όξνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ, θαη κόλν 

κε ηελ επηθύιαμε επηβεβαησηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηεο· 
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Τροπολογία  5 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ππφ ην 

πξίζκα ηεο ζπλερηδφκελεο δηαθσλίαο 
ζρεηηθά κε ηηο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο ηνπ 

glyphosate, ζαθψο πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

πξνθχιαμεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 178/2002· 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηελ 

αμηνιφγεζε απφ νκνηίκνπο, ηνπ 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2015, ε EFSA ιακβάλεη 

ππφςε ηε ζπλερηδφκελε δηαθσλία ζρεηηθά 

κε ηηο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο ηνπ 

glyphosate ππφ ην θσο ηεο έθζεζεο ηνπ 

IARC, ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2015· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην 

εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ δελ πεξηέρεη, 

σζηόζν, θαλέλα λνκηθά δεζκεπηηθό κέηξν 

κεηξηαζκνύ ηνπ θηλδύλνπ, παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη δηαπηζησζεί, γηα ζρεδφλ 

φιεο ηηο ρξήζεηο ηνπ glyphosate, πςειφο 

καθξνπξφζεζκνο θίλδπλνο γηα ρεξζαία 

ζπνλδπισηά ηα νπνία δελ απνηεινχλ 

ζηφρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζειαζηηθψλ θαη πηελψλ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην κε επηιεθηηθφ δηδαληνθηφλν 

glyphosate ζθνηψλεη φρη κφλν ηα 

αλεπηζχκεηα δηδάληα, αιιά φια ηα θπηά, 

θαζψο θαη ηα θχθε, ηα βαθηήξηα θαη ηνπο 

κχθεηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη κε 

απνδεθηέο επηδξάζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα 

θαη ζην νηθνζχζηεκα· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, σο εθ ηνχηνπ, ην glyphosate 

δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην άξζξν 4 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν ε) ζεκείν iii) ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1107/2009· 

ΙΗ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρέδην 

εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ δελ πεξηέρεη, 

σζηόζν, θαλέλα λνκηθά δεζκεπηηθό κέηξν 

κεηξηαζκνύ ηνπ θηλδύλνπ·  

Or. en 
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Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν επηθεθαιήο 

ηεο κνλάδαο θπηνθαξκάθσλ ηεο EFSA, ν 

νπνίνο ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε, ραξαθηήξηζε νξηζκέλεο 

κειέηεο πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ από ηνλ 

IARC σο «βαζηθέο» θαη «θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

EFSA κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δερηεί λα 

δεκνζηνπνηήζεη απηέο ηηο κειέηεο, θαζόηη 

νη αηηνύληεο ηζρπξίδνληαη όηη ε 

γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε ηα εκπνξηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε κε δεκνζίεπζε κειεηψλ θαζηζηά 

αδχλαην νπνηνλδήπνηε αλεμάξηεην 

επηζηεκνληθφ έιεγρν· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε EFSA δελ έρεη παξάζρεη 

επαιεζεύζηκε απόδεημε όηη ε 

γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε ηνλ θιάδν, 

ζύκθσλα κε ηε λνκηθή ηεο ππνρξέσζε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΕΚ) 2009· No 1107/2009;  

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν επηθεθαιήο 

ηεο κνλάδαο θπηνθαξκάθσλ ηεο EFSA, ν 

νπνίνο ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε, ραξαθηήξηζε νξηζκέλεο 

κειέηεο πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ από ηνλ 

IARC σο «βαζηθέο» θαη «θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

EFSA κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δερηεί λα 

δεκνζηνπνηήζεη απηέο ηηο κειέηεο, θαζόηη 

νη αηηνύληεο ηζρπξίδνληαη όηη ε 

γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε ηα εκπνξηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ε EFSA δελ έρεη παξάζρεη επαιεζεύζηκε 

απόδεημε όηη ε γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε 

ηνλ θιάδν, ζύκθσλα κε ηε λνκηθή ηεο 

ππνρξέσζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΚ) 2009·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Τροπολογία  8 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΓ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ ππάξρνπλ 

κόλν ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαξθηλνγνληθόηεηα ηνπ glyphosate, αιιά 

θαη ακθηβνιίεο όζνλ αθνξά έλαλ πηζαλό 

ηξόπν δξάζεο ζε ζρέζε κε 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρεη δηαπηζησζεί 

όηη ζθεπάζκαηα κε βάζε ην glyphosate 

ιεηηνπξγνύλ σο ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο 

ζε αλζξώπηλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη, 

ειιείςεη θαηάιιεισλ επηζηεκνληθώλ 

νξηδόληησλ θξηηεξίσλ, δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί ε ύπαξμε ηξόπνπ δξάζεο κε 

ελδνθξηληθή κεζνιάβεζε· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ ππάξρνπλ 

κόλν ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαξθηλνγνληθόηεηα ηνπ glyphosate, αιιά 

θαη ακθηβνιίεο όζνλ αθνξά έλαλ πηζαλό 

ηξόπν δξάζεο ζε ζρέζε κε 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρεη δηαπηζησζεί 

όηη ζθεπάζκαηα κε βάζε ην glyphosate 

ιεηηνπξγνύλ σο ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο 

ζε αλζξώπηλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη, 

ειιείςεη θαηάιιεισλ επηζηεκνληθώλ 

νξηδόληησλ θξηηεξίσλ, δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί ε ύπαξμε ηξόπνπ δξάζεο κε 

ελδνθξηληθή κεζνιάβεζε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε Επηηξνπή ζα παξάζρεη 

πξφηππα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ελδνθξηληθψλ δηαηαξαθηψλ έσο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2016· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Τροπολογία  9 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. ζεσξεί όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθνύ 

θαλνληζκνύ ηεο Επηηξνπήο δελ 

εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ 

θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ 

εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο, θαη 
ππεξβαίλεη ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 1107/2009·  

1. ζεσξεί όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθνύ 

θαλνληζκνύ ηεο Επηηξνπήο ππεξβαίλεη ηηο 

εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 1107/2009· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Τροπολογία  10 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα απνζχξεη ηνλ 

εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ ηεο θαη λα 

ππνβάιεη λέν ζρέδην ζηελ επηηξνπή· 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ππνβάιεη λέν 

ζρέδην εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ησλ 

δηδαληνθηφλσλ πνπ πεξηέρνπλ glyphosate· 

δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη ηα 

θξάηε κέιε, ηδίσο, λα πεξηνξίζνπλ ή λα 

απαγνξεχζνπλ ηελ πψιεζε ηνπ 

glyphosate ζε κε επαγγεικαηίεο ρξήζηεο· 

δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αμηνιφγεζε απφ θνηλνχ 

κε εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηα θξάηε κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ απφ κε 

επαγγεικαηίεο, θαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ρξεζηψλ, λα παξάζρεη βειηησκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ glyphosate, 

θαη λα ζεζπίζεη απζηεξά κέηξα γηα ηε 

ρξήζε ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ηε 

δξαζηηθή νπζία glyphosate πξηλ ηε 

ζπγθνκηδή· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Τροπολογία  11 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κελ αλαλεώζεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ glyphosate θαη λα νξίζεη 

ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηάξηηζε 

θαηαιόγνπ βνεζεηηθώλ νπζηώλ πνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα πεξηέρνληαη ζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα·  

3. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κελ αλαλεώζεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ glyphosate γηα 7 έηε· 

ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1107/2009, ε 

Επηηξνπή κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ 

έγθξηζε κηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρεη 

ιάβεη έγθξηζε, αλ δελ πιεξνί πιένλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζή ηεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

επηηαρχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαηαιόγνπ βνεζεηηθώλ νπζηώλ 

πνπ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνληαη ζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα· 

επηδνθηκάδεη ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο 

ηεο νπζίαο POE-tallowamine ζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ 

πεξηέρνπλ glyphosate·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Τροπολογία  12 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή λα 

αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ έγθξηζή ηεο ππφ 

ην θσο ηεο εθθξεκνχζαο ππνβνιήο ζηνλ 

Επξσπατθφ Οξγαληζκφ Χεκηθψλ 

Πξντφλησλ (ECHA) θαθέινπ ζρεηηθά κε 

ηελ ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε ηνπ 

glyphosate ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΕΚ) αξηζ. 1272/2008·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Τροπολογία  13 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  6α. δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία φζνλ αθνξά ελαιιαθηηθέο 

βηψζηκεο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο 

ιχζεηο γηα ηα πξντφληα θαηαπνιέκεζεο 

ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί έλα πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Τροπολογία  14 

Angélique Delahaye 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Δεκόζηαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ 

Αληίξξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Καλνληζκνύ: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. ζεσξεί όηη ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό 

γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηόζν πξνο ηα ζεζκηθά 

όξγαλα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο όζν θαη 

κεηαμύ απηώλ, λα δνζεί θαηάιιειε 

ζπλέρεηα ζην παξόλ ςήθηζκα θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, λα ππνβιεζεί λέν ζρέδην ηεο 

Επηηξνπήο έπεηηα απφ αλαζεψξεζε ζε 

βάζνο· 

7. ζεσξεί όηη ζα είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ 

εκπηζηνζύλε ηόζν πξνο ηα ζεζκηθά όξγαλα 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο όζν θαη κεηαμύ 

απηώλ, λα δνζεί θαηάιιειε ζπλέρεηα ζην 

παξόλ ςήθηζκα απφ ηελ Επηηξνπή· 

Or. en 

 

 


