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11.4.2016 B8-0439/39 

Τροπολογία  39 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 κεηξηθό γάια)· 

Δηαγξάθεηαη  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Τροπολογία  40 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 ςεθαδόκελεο 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 

ππνηηκώληαη νη επηπηώζεηο ηνπ glyphosate 

ζηελ αλζξώπηλε πγεία· 

Δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Τροπολογία 41 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 

πεξηνξηζκνύο (παξά κόλν γηα κία από ηηο 

πάλσ από 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») 

πξνηείλεη λα ρνξεγεζεί άδεηα γηα ην 

glyphosate κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 2031, 

δειαδή γηα ηελ αλώηαηε επηηξεπόκελε 

δηάξθεηα, θαη λα θαηαξηηζηνύλ 

ξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

βνεζεηηθώλ νπζηώλ πνπ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ glyphosate· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Τροπολογία  42 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 

γεγνλόο όηη έρεη δηαπηζησζεί, γηα ζρεδόλ 

όιεο ηηο ρξήζεηο ηνπ glyphosate, πςειόο 

καθξνπξόζεζκνο θίλδπλνο γηα ρεξζαία 

ζπνλδπισηά ηα νπνία δελ απνηεινύλ 

ζηόρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζειαζηηθώλ θαη πηελώλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην κε επηιεθηηθό δηδαληνθηόλν 

glyphosate ζθνηώλεη όρη κόλν ηα 

αλεπηζύκεηα δηδάληα, αιιά όια ηα θπηά, 

θαζώο θαη ηα θύθε, ηα βαθηήξηα θαη ηνπο 

κύθεηεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, έρεη κε 

απνδεθηέο επηδξάζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα 

θαη ζην νηθνζύζηεκα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη, σο εθ ηνύηνπ, ην glyphosate 

δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ην άξζξν 4 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν ε) ζεκείν iii) ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1107/2009·  

Δηαγξάθεηαη  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Τροπολογία  43 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 ππόςε 

όηη ε κε δεκνζίεπζε κειεηώλ θαζηζηά 

αδύλαην νπνηνλδήπνηε αλεμάξηεην 

επηζηεκνληθό 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) αξηζ. 1107/2009·  

Δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Τροπολογία  44 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο 
ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ 

θαζώο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ 

εθαξκόδεη ηελ αξρή ηεο πξνθύιαμεο, θαη 

ππεξβαίλεη ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 1107/2009· 

1. ζεσξεί όηη ην ζρέδην εθηειεζηηθνύ 

θαλνληζκνύ ηεο Επηηξνπήο  ζπλάδεη κε ηηο 

εθηελείο επηζηεκνληθέο αμηνινγήζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ από ηελ EFSA θαη ην 

γεξκαληθό Οκνζπνλδηαθό Ιλζηηηνύην 

Εθηίκεζεο Κηλδύλνπ (BfR), νη νπνίεο 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 

glyphosate ηθαλνπνηεί ηα απαηηνύκελα 

πξόηππα πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί πξνο 

ρξήζε θαη δελ απνηειεί απαξάδεθην 

θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ, ηελ 

πγεία  ησλ δώσλ ή γηα ην πεξηβάιινλ· 

είλαη ηεο γλώκεο όηη ε Επηηξνπή ελεξγεί 

εληόο ησλ εθηειεζηηθώλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 1107/2009· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Τροπολογία  45 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

Αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα απνζύξεη 

ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό ηεο θαη λα 

ππνβάιεη λέν ζρέδην ζηελ επηηξνπή· 

2. ππνζηεξίδεη ηελ έγθξηζε, από ηα θξάηε 

κέιε, ελόο εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ πνπ 
λα βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία 

αδεηνδόηεζεο γηα δξαζηηθέο νπζίεο, όπσο 

απηή νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 

1141/2010 (ηνλ δεύηεξν θαλνληζκό πεξί 

αλαλέσζεο)· παξαηεξεί όηη ζε ζπλέρεηα 

νπνηαζδήπνηε επαλέγθξηζεο, ηα θξάηε 

κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα αμηνινγήζνπλ 

εθ λένπ όια ηα πξντόληα πνπ 

θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά θαη πεξηέρνπλ 

glyphosate, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βνεζεηηθώλ νπζηώλ ηνπ, θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ όηη εμαθνινπζνύλ λα 

ηθαλνπνηνύλ ηα ζύγρξνλα πξόηππα 

αζθαιείαο· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Τροπολογία  46 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 πηνζεηήζεη κηα 

ζηηβαξή, βαζηδόκελε ζηελ επηζηήκε, 

πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάπηπμε 

θαλνληζηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ βνεζεηηθώλ νπζηώλ 

πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε θαλέλα θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Τροπολογία  47 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

Αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη 

ηαρέσο ηελ αλεμάξηεηε επαλεμέηαζε ηεο 

ηαμηλόκεζεο ηνπ glyphosate κε βάζε όια 

ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ θαξθηλνγνληθόηεηα ηεο ελ 

ιόγσ νπζίαο θαη ηηο ηπρόλ 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηόηεηέο ηεο, 

ζύκθσλα κε ηα αλακελόκελα 

επηζηεκνληθά νξηδόληηα θξηηήξηα γηα ηνπο 

ελδνθξηληθνύο δηαηαξάθηεο· 

Δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0439/48 

Τροπολογία  48 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

Αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. ππνγξακκίδεη όηη ν θαλνληζκόο (ΕΚ) 

αξηζ. 1007/2009 πξνβιέπεη ηελ απόζπξζε 

κηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο άδεηάο ηεο, 

εθόζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί από λέα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα όηη δελ ηθαλνπνηεί 

πιένλ ηα θξηηήξηα έγθξηζεο· 

Or. en 



 

AM\1091961EL.doc  PE579.856v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0439/49 

Τροπολογία  49 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

Αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηελ EFSA λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ακέζσο όια ηα 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία ζηα νπνία 

βαζίζηεθε ε ζεηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ 

glyphosate θαη ε πξνηεηλόκελε 

επαλέγθξηζε, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη 

ππεξηζρύνλ δεκόζην ζπκθέξνλ γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε· 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηελ EFSA, ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνύ εληόο ηνπ λνκηθνύ θαη 

θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 

αξηζ. 1107/2009, λα επηηξέςνπλ 

πξόζβαζε ζηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη 
ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηε ζεηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ glyphosate θαη 

ηελ πξνηεηλόκελε επαλέγθξηζε· θαιεί 

επηπιένλ ηελ Επηηξνπή λα θαηαβάιεη όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

δηεπθνιύλεη ηελ πιήξε γλσζηνπνίεζε ησλ 

επηζηεκνληθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

ελσζηαθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο·  

Or. en 



 

AM\1091961EL.doc  PE579.856v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0439/50 

Τροπολογία  50 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

Αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αλαζέζεη ζην 

Γξαθείν Τξνθίκσλ θαη Κηεληαηξηθώλ 

Θεκάησλ λα ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί 

ηα ππνιείκκαηα glyphosate ζε ηξόθηκα θαη 

πνηά πνπ παξάγνληαη ζηελ Έλσζε, θαζώο 

θαη ζε εηζαγόκελα πξντόληα· 

6. αλαγλσξίδεη όηη νη δνθηκέο ηνμηθόηεηαο 

ζηα θξάηε κέιε δηεπθνιύλνπλ ήδε ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 
glyphosate ζε ηξόθηκα θαη πνηά πνπ 

παξάγνληαη ζηελ Έλσζε, θαζώο θαη ζε 

εηζαγόκελα πξντόληα· ππνγξακκίδεη, 

ζύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηηο 

εηήζηεο εθζέζεηο παξαθνινύζεζεο ησλ 

θξαηώλ κειώλ, όηη ζην 99,3% ησλ 

δεηγκάησλ πνπ ειέγρζεθαλ ηα 

ππνιείκκαηα είηε ήηαλ κε αληρλεύζηκα 

είηε θπκαίλνληαλ εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

πξνδηαγξάθεη ε λνκνζεζία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0439/51 

Τροπολογία  51 

Julie Girling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

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 

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 ηνύηνπ, λα ππνβιεζεί λέν 

ζρέδην ηεο Επηηξνπήο έπεηηα από 

αλαζεώξεζε ζε βάζνο· 

Δηαγξάθεηαη 

Or. en 

 

 


