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11.4.2016 B8-0439/21 

Τροπολογία  21 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική αναθορά 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 – έρνληαο ππόςε ην ζπκπέξαζκα ηεο 

Επξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα 

ησλ Τξνθίκσλ (EFSA) ζρεηηθά κε ηελ κε 

ηελ επηζηεκνληθή επαλεμέηαζε ηεο 

εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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Τροπολογία  22 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 ΚΓ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε EFSA 

εμέθξαζε ηελ «αλεζπρία» όηη «δελ κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί ε ύπαξμε ηξόπνπ δξάζεο 

κε ελδνθξηληθή κεζνιάβεζε», αθνύ ε 

αμηνιόγεζε δελ θαηέζηε δπλαηό λα 

νινθιεξσζεί ιόγσ ειιείςεσλ δεδνκέλσλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε, σζηόζν, όηη ην 

ζεκείν 2.2 ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ 

θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1107/2009 νξίδεη 

όηη κηα δξαζηηθή νπζία κπνξεί λα 

εγθξηζεί κόλν εάλ ππνβιεζεί πιήξεο 

θάθεινο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό 

απνθηά αθόκα κεγαιύηεξε ζεκαζία 

δεδνκέλνπ όηη ν θαλνληζκόο (EΚ) αξηζ. 

1107/2009 νξίδεη όηη κηα δξαζηηθή νπζία 

κπνξεί λα εγθξηζεί κόλν εάλ θξηζεί όηη δελ 

έρεη ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηεο 

πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν, εθηόο εάλ ε 

έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ζηελ ελ ιόγσ 

δξαζηηθή νπζία είλαη ακειεηέα ή εάλ 

ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία 

ησλ θπηώλ πνπ δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζζεί κε άιια δηαζέζηκα κέζα· 

Or. en 
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εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 
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Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΓ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΓ β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ είλαη 

ζθόπηκν λα αληηκεησπίζεη ε Επηηξνπή ηε 

ζεκαληηθή απηή έιιεηςε βάζεη 

πιεξνθνξηώλ επηβεβαησηηθνύ ραξαθηήξα 

πνπ πξόθεηηαη λα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ 

απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ επαλέγθξηζε, 

θαζώο ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πιεξνθνξηώλ επηβεβαησηηθνύ ραξαθηήξα 

πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κόλν ζε νξηζκέλεο 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όπσο νξίδεη ην 

ζεκείν 2 ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ 

θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1107/2009, θαη 

πξέπεη λα αθνξά απαηηήζεηο γηα 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο 

όηαλ ππνβιήζεθε ε αίηεζε· 

Or. en 
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Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΓ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΓ γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξόληα έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί πεξαηηέξσ ζηνηρεία πνπ 

θαηαδεηθλύνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο, ηδίσο 

ην γεγνλόο όηη αξθεηά ζπνλδπισηά είλαη 

πηζαλό λα πιήηηνληαη από ηε δξάζε ηνπ 

glyphosate, ην νπνίν ελδέρεηαη λα 

πξνθαιεί, κεηαμύ άιισλ, επαηνλεθξηθέο 

βιάβεο θαη λα επηδξά αξλεηηθά ζην 

ηζνδύγην ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κέζσ 

ρειηθήο δξάζεο
1
· 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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Bas Eickhout 
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Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΔ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα 

ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ glyphosate είλαη ε 

«απνμήξαλζε» ηνπ εδάθνπο, δειαδή ε 

θαηαζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαιιηέξγεηαο πξηλ ηε ζπγθνκηδή, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε σξίκαλζε 

θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ζπγθνκηδή 

(πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία γλσζηή θαη 

σο «green burndown»)·  

 ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ 

πξαθηηθή όρη κόλν επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα, αιιά είζηζηαη λα 

πξνθαιεί πνιύ πςειόηεξα επίπεδα 

θαηαινίπσλ ζηα ηειηθά πξντόληα κεηά ηε 

ζπγθνκηδή θαη ζπλεπώο νδεγεί ζε 

απμεκέλε έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα 

θαηάινηπα απηά κέζσ ηεο δηαηξνθηθήο 

νδνύ
1
· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ 

πξαθηηθή νδεγεί ζε κόιπλζε ηνπ αρύξνπ 

πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππνβιεζείζα ζε 

επεμεξγαζία θαιιηέξγεηα θαη ζπλεπώο ην 

θαζηζηά αθαηάιιειν γηα ηε δηαηξνθή ησλ 

δώσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξήζε 

κε επηιεθηηθώλ δηδαληνθηόλσλ γηα 

ηέηνηνπο ζθνπνύο είλαη απαξάδεθηε ηόζν 
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γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

αλζξώπνπ όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο· 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΔ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

πιεηνλόηεηα ησλ γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλσλ θαιιηεξγεηώλ είλαη 

αλζεθηηθή ζην glyphosate
1
· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην 2012 ην 56 % ηνπ 

glyphosate παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο 

αλζεθηηθέο ζηελ ελ ιόγσ δξαζηηθή 

νπζία
2
·  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Ανηίππηζη ζύμθωνα με ηο άπθπο 106 ηος Κανονιζμού: ανανέωζη ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

δπαζηικήρ οςζίαρ glyphosate 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΔ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2015 θαη 

ην 2016 ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην 

δηαηύπσζε αληηξξήζεηο ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά ζρέδηα εθηειεζηηθώλ 

πξάμεσλ ηεο Επηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ 

πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή παξάγνληαη 

από γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλεο 

θαιιηέξγεηεο
1, 2, 3, 4

· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη όιεο απηέο νη θαιιηέξγεηεο 

ηξνπνπνηήζεθαλ γελεηηθώο γηα λα 

θαηαζηνύλ αλζεθηηθέο ζην glyphosate· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηξεηο από ηηο ελ 

ιόγσ θαιιηέξγεηεο ηξνπνπνηήζεθαλ 

γελεηηθώο γηα λα θαηαζηνύλ αλζεθηηθέο 

θαη ζε έλα δεύηεξν δηδαληνθηόλν, 

θαηαιήγνληαο, ζπλεπώο, ζε ζπλδπαζκό 

πνιιαπιώλ αληηζηάζεσλ· 

____________________ 

1 
Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 16εο Δεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

εθηειεζηηθή απόθαζε (ΕΕ) 2015/2279 

ηεο Επηηξνπήο, ηεο 4εο Δεθεκβξίνπ 2015, 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, απνηεινύληαη ή 

παξάγνληαη από γελεηηθώο 
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ηξνπνπνηεκέλν αξαβόζηην NK603 × T25 

(MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) 

ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 

1829/2003 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0456). 

2 
Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο 

Επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, 

απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλε ζόγηα ηεο 

ζεηξάο MON 87705 × MON 89788 (MON-

877Ø5-6 × MON-89788-1) ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, 

P8_TA(2016)0040). 

3 
Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο 

Επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, 

απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλε ζόγηα FG72 

(MST-FGØ72-2) ζύκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, 

P8_TA(2016)0038). 

4 
Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηεο 

Επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ, 

απνηεινύληαη ή παξάγνληαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλε ζόγηα ηεο 

ζεηξάο MON 87708 × MON 89788 (MON-

877Ø5-9 × MON-89788-1) ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, 

P8_TA(2016)0039).
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Αιηιολογική ζκέψη KΔ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη είλαη 

γλσζηό όηη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ 

glyphosate ζε θαιιηέξγεηεο αλζεθηηθέο 

ζηελ ελ ιόγσ νπζία ηα ηειεπηαία 20 

ρξόληα έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

αλζεθηηθώλ δηδαλίσλ, θαζώο έρεη 

δηαπηζησζεί όηη ε επαλεηιεκκέλε ρξήζε 

ηνπ ρσξίο επαξθή ελαιιαγή 

δηδαληνθηόλσλ ή πξαθηηθώλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ είλαη 

ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ αλάπηπμε 

αλζεθηηθώλ δηδαλίσλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη εηαηξείεο αγξνηηθήο 

βηνηερλνινγίαο αληέδξαζαλ θαζηζηώληαο 

ηηο θαιιηέξγεηεο πεξηζζόηεξν αλζεθηηθέο 

ζηα δηδαληνθηόλα, όπσο απνδεηθλύεηαη κε 

ηα ηξία από ηα ηέζζεξα είδε γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλσλ θαιιηεξγεηώλ, γηα ηηο 

νπνίεο δηαηππώλεη αληηξξήζεηο ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, ελώ ε πξαθηηθή 

απηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αύμεζε 

ηεο πνιπαλζεθηηθόηεηαο ησλ δηδαλίσλ
1
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Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΔ ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κειέηεο 

έρνπλ θαηαδείμεη όηη ε νινθιεξσκέλε 

θαηαπνιέκεζε ησλ επηβιαβώλ 

νξγαληζκώλ πνπ βαζίδεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ζηηο 

πξαθηηθέο νξγώκαηνο, ζηηο εκεξνκελίεο 

ζπνξάο θαη ζηε κεραληθή θαηαπνιέκεζε 

δηδαλίσλ κπνξεί λα κεηώζεη ηε ρξήζε ησλ 

δηδαληνθηόλσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια 

ηελ απόδνζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ελώ 

απνηειεί πξαθηηθή πεξηζζόηεξν βηώζηκε 

θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, κε 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα
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Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη KΔ ζη (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 KΔ ζη. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα 

αμηνιόγεζε νηθνλνκηθνύ αληηθηύπνπ ηεο 

κεξηθήο ε νιηθήο απνκάθξπλζεο ησλ 

αγξνηώλ ζηε Γεξκαλία από ηε ρξήζε ηνπ 

glyphosate θαηέδεημε όηη, ζρεδόλ γηα όιεο 

ηηο ρξήζεηο, ε κεραληθή θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηδαλίσλ ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη ην 

ίδην ή θαη θαιύηεξν νηθνλνκηθό 

απνηέιεζκα ππό επλντθέο ζπλζήθεο
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