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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

11.4.2016 B8-0439/15 

Τροπολογία  15 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ΕΝF 

 

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 

Έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Α α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αύμεζε 

ηεο ρξήζεο glyphosate είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα δσνηξνθέο, κεηαμύ 

άιισλ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο 

Έλσζεο· 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Τροπολογία  16 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ΕΝF 

 

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 

Έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Γ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία 

ζεσξνύλ όηη εμαξηώληαη από ηα 

δηδαληνθηόλα κε βάζε ηελ νπζία 

glyphosate θαη όηη δελ δηαζέηνπλ επί ηνπ 

παξόληνο θάπνην ππνθαηάζηαην, παξόιν 

πνπ ε κε ρξεζηκνπνίεζε glyphosate 

εθαξκόδεηαη κε επηηπρία ζε άιινπο 

ηύπνπο γεσξγίαο· 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Τροπολογία  17 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ΕΝF 

 

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 

Έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Δ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αμηνπηζηία 

ησλ κειεηώλ πνπ δηαςεύδνπλ ηελ 

παξνπζία ηεο νπζίαο glyphosate ζην 

κεηξηθό γάια ηίζεηαη ελ ακθηβόισ ιόγσ 

ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ, θαζώο ε 

ρξεκαηνδόηεζή ηνπο πξνέξρεηαη από ηελ 

εηαηξεία πνπ παξαζθεπάδεη ηελ ελ ιόγσ 

νπζία· 

Or. fr 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0439/18 

Τροπολογία  18 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ΕΝF 

 

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 

Έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΓ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

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 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 ηδηόηεηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ ελδνθξηληθνύ θαη ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο· 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· 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Τροπολογία  19 

Mireille D'Ornano 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ΕΝF 

 

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 

Έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 106: αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 7 α. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη 

αλαζεώξεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 

1107/2009 πξνθεηκέλνπ νη άδεηεο 

θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά γηα ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα λα 

εθδίδνληαη πιένλ κε θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

πξάμεηο· 

Or. fr 

 

 


