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B8-0439/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηο ζτέδιο εκηελεζηικού κανονιζμού 

ηης Επιηροπής για ηην ανανέωζη ηης έγκριζης ηης δραζηικής οσζίας glyphosate 

ζύμθωνα με ηον κανονιζμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και 

ηοσ Σσμβοσλίοσ ζτεηικά με ηη διάθεζη θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων ζηην αγορά, 

και για ηην ηροποποίηζη ηοσ παραρηήμαηος ηοσ εκηελεζηικού κανονιζμού (ΕΕ) αριθ. 

540/2011 

(D044281-01 – 2016/2624(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 540/2011 (D044281-01), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ1, θαη ηδίσο ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 11 θαη 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔE) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε 

κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή2, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Τξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ 

ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ3, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Τξνθίκσλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 106 παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαη παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν γ) ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπζηεκηθφ δηδαληνθηφλν glyphosate έρεη επί ηνπ παξφληνο 

ηνλ πςειφηεξν φγθν παξαγσγήο παγθνζκίσο κεηαμχ φισλ ησλ δηδαληνθηφλσλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρξήζε ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν απμήζεθε δξακαηηθά, θαηά 

ζπληειεζηή 260, ηα ηειεπηαία 40 έηε (απφ 3.200 ηφλνπο ην 1974 ζε 825.000 ηφλνπο ην 

                                                 
1
 ΔΔ L 309 ηεο 24.11.2009, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13. 

3
 ΔΔ L 031 ηεο 1.2.2002, ζ. 1. 
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2014)1· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην glyphosate είλαη κε επηιεθηηθφ δηδαληνθηφλν ην νπνίν 

ζθνηψλεη ην ζχλνιν ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νπζία απηή 

ελεξγεί παξεκβαίλνληαο ζηνλ νλνκαδφκελν ζηθηκηθφ θχθιν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί επίζεο 

ζηα θχθε, ηα βαθηήξηα θαη ηνπο κχθεηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ππνζαλαηεθφξα 

έθζεζε ζηειερψλ Escherichia coli θαη Salmonella enterica νξφηππνο Typhimurium ζε 

εκπνξηθά ζθεπάζκαηα glyphosate έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο 

απφθξηζεο ζε αληηβηνηηθά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 76% ηεο ρξήζεο glyphosate παγθνζκίσο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νπζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο 

επξέσο ζε δαζνθνκηθέο, αζηηθέο θαη θεπνπξηθέο εθαξκνγέο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην glyphosate θαη/ή ππνιείκκαηά ηνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην 

λεξφ, ζην έδαθνο, ζε ηξφθηκα θαη πνηά, ζε κε εδψδηκα πξντφληα, θαζψο θαη ζην 

αλζξψπηλν ζψκα (π.ρ. ζε νχξα θαη ζην κεηξηθφ γάια)· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο εθηίζεηαη θπξίσο κέζσ ηεο δηακνλήο 

θνληά ζε ςεθαδφκελεο πεξηνρέο, κέζσ ηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη κέζσ ηεο δηαηξνθήο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έθζεζε ζην glyphosate απμάλεηαη ιφγσ ηεο δξακαηηθήο 

αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεζηκνπνηνχκελνπ φγθνπ glyphosate· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκψληαη νη επηπηψζεηο ηνπ glyphosate ζηελ αλζξψπηλε πγεία· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, κηα 

δξαζηηθή νπζία κπνξεί λα εγθξηζεί κφλν εάλ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί ή δελ πξφθεηηαη λα 

ηαμηλνκεζεί σο θαξθηλνγφλνο θαηεγνξίαο 1Α ή 1Β, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008, εθηφο εάλ ε έθζεζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ ελ ιφγσ 

δξαζηηθή νπζία είλαη ακειεηέα ή εάλ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 

θπηψλ πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε άιια δηαζέζηκα κέζα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξεπλψλ γηα ηνλ 

Καξθίλν (IARC) θαηέηαμε ην glyphosate ζηα «πηζαλψο θαξθηλνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν» 

(νκάδα 2Α) βάζεη «πεξηνξηζκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ» γηα θαξθίλν ζηνλ άλζξσπν 

(απφ πεξηζηαηηθά έθζεζεο ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ φλησο ζπλέβεζαλ), 

«επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ» γηα θαξθίλν ζε πεηξακαηφδσα (απφ κειέηεο κε 

«θαζαξφ» glyphosate) θαζψο θαη «ηζρπξψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ» απφ κεραληζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαξθηλνγνληθφηεηα (φζνλ αθνξά ηε γνληδηνηνμηθφηεηα θαη 

ην νμεηδσηηθφ ζηξεο) ηφζν γηα ην «θαζαξφ» glyphosate φζν θαη γηα ζθεπάζκαηα 

glyphosate· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ IARC γηα ηελ 

νκάδα 2Α είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο 1Β ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1272/2008· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, εληνχηνηο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ 

Αζθάιεηα ησλ Τξνθίκσλ (EFSA) νινθιήξσζε αμηνιφγεζε ηνπ glyphosate απφ 

νκνηίκνπο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην glyphosate είλαη απίζαλν λα πξνθαιεί 

                                                 
1
 http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0 



 

PE579.856v01-00 4/7 RE\1091108EL.doc 

EL 

θίλδπλν θαξθηλνγέλεζεο ζε αλζξψπνπο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ παξέρνπλ βάζε 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θαξθηλνγέλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008»· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν εθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) .../... ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

XXX, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 540/2011 (εθεμήο «ζρέδην εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ») πξνηείλεη λα ρνξεγεζεί 

άδεηα γηα ην glyphosate κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2031, δειαδή γηα ηελ αλψηαηε 

επηηξεπφκελε δηάξθεηα, γηα θάζε ρξήζε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο (παξά κφλν γηα κία απφ ηηο 

πάλσ απφ 500 βνεζεηηθέο νπζίεο), ρσξίο λνκηθά δεζκεπηηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ, θαη κφλν κε ηελ επηθχιαμε επηβεβαησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηφηεηεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δεισκέλνο ζθνπφο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 είλαη 

«ε εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηφζν ησλ αλζξψπσλ φζν θαη 

ησλ δψσλ θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο»· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 αλαθέξεηαη 

φηη νη δηαηάμεηο ηνπ «βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη δξαζηηθέο νπζίεο ή ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ ζην πεξηβάιινλ»· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην θείκελν αλαθέξεηαη επηπιένλ φηη «ζπγθεθξηκέλα, δελ 

επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεηαη ε εθαξκνγή εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο αξρήο ηεο 

πξνθχιαμεο φηαλ ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ην πεξηβάιινλ πνπ ελέρνπλ ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο»· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1107/2009, θάζε απφθαζε φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε/κε έγθξηζε/έγθξηζε ππφ 

φξνπο κηαο δξαζηηθήο νπζίαο βαζίδεηαη ζηελ έθζεζε αλαζθφπεζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ζε «άιινπο ζεκηηνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη ηελ αξρή 

ηεο πξνθχιαμεο φηαλ εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 

άξζξν 7 παξάγξαθνο 1»· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

178/2002 νξίδεη φηη «ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, εληνπίδεηαη πηζαλφηεηα βιαβεξψλ επηπηψζεσλ ζηελ 

πγεία αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ηα πξνζσξηλά κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ Κνηλφηεηα, κέρξη 

λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα πην εκπεξηζηαησκέλε 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ», 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλερηδφκελεο δηαθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο 
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θαξθηλνγφλεο ηδηφηεηεο ηνπ glyphosate, ζαθψο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002· 

ΗΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1107/2009, ε κέγηζηε δπλαηή πεξίνδνο αλαλέσζεο ηεο έγθξηζεο γηα δξαζηηθέο 

νπζίεο είλαη ηα 15 έηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ε πεξίνδνο ηεο 

έγθξηζεο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηπρφλ εγγελείο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ρξήζε ησλ νπζηψλ, ελψ ε πείξα απφ ηε ρξήζε ζηελ πξάμε ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο ελ ιφγσ νπζίεο θαζψο θαη νη 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ 

απνθαζίδεηαη ε αλαλέσζε κηαο έγθξηζεο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπαία Γηακεζνιαβήηξηα, ζηελ απφθαζή ηεο ζηελ 

ππφζεζε 12/2013/MDC, ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (θπηνθαξκάθσλ), θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα 

επαλεμεηάζεη ηελ πξνζέγγηζή ηεο φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ κεηξηαζκνχ (φξνη θαη πεξηνξηζκνί), ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ απαηηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή δελ απνθεχγεη ηελ επζχλε ηεο λα 

εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ηεο πγείαο ησλ 

δψσλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, παξέρνληαο ζηα θξάηε κέιε ζρεδφλ απφιπηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ κέηξσλ κεηξηαζκνχ πνπ αθνξνχλ δπλεηηθά κε 

αζθαιείο νπζίεο, δεδνκέλνπ φηη νη ηππνπνηεκέλεο δηαηππψζεηο επηδέρνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ εξκελεία θαη είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα ζεσξεζεί, απφ λνκηθή άπνςε, φηη 

ζπλεπάγνληαη νπνηαδήπνηε κέηξα κεηξηαζκνχ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζρέδην εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ δελ πεξηέρεη, σζηφζν, 

θαλέλα λνκηθά δεζκεπηηθφ κέηξν κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, 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 (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009·  

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη αξθεηά θξάηε κέιε έρνπλ ήδε ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ζε φια ηα θξάηε κέιε, ζε 

πεξίπησζε έγθξηζεο κηαο δξαζηηθήο νπζίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν ζαθείο θαη λνκηθά δεζκεπηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε EFSA, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο, εμέηαζε ζην 

πιαίζην ηεο αμηνιφγεζήο ηεο ηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Δξεπλψλ γηα ηνλ Καξθίλν (IARC), θαη ε νπνία θαηαηάζζεη ην glyphosate ζηα πηζαλψο 

θαξθηλνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο EFSA 

βαζίζηεθε ζε κεγάιν αξηζκφ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κηα ζεηξά 

κειεηψλ πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ IARC, θαη ζχκθσλα κε ηελ EFSA απηφο είλαη 
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έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο θπηνθαξκάθσλ ηεο EFSA, ν νπνίνο 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ραξαθηήξηζε νξηζκέλεο κειέηεο πνπ δελ 

αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ IARC σο «βαζηθέο» θαη «θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο»· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε EFSA κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δερηεί λα δεκνζηνπνηήζεη απηέο 

ηηο κειέηεο, θαζφηη νη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε ηα 

εκπνξηθά ηνπο ζπκθέξνληα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κε δεκνζίεπζε κειεηψλ θαζηζηά 

αδχλαην νπνηνλδήπνηε αλεμάξηεην επηζηεκνληθφ έιεγρν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

EFSA δελ έρεη παξάζρεη επαιεζεχζηκε απφδεημε φηη ε γλσζηνπνίεζε ζα έβιαπηε ηνλ 

θιάδν, ζχκθσλα κε ηε λνκηθή ηεο ππνρξέσζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1107/2009·  

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Μαΐνπ 

2001, γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο1, ηα ζεζκηθά φξγαλα αξλνχληαη ηελ πξφζβαζε ζ’ έλα 

έγγξαθν, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα έζηγε ηελ πξνζηαζία εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ 

εθηφο εάλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ππάξρεη ππεξηζρχνλ δεκφζην ζπκθέξνλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλερηδφκελεο δηακάρεο κεηαμχ IARC θαη 

EFSA ζρεηηθά κε έλα δήηεκα ηφζν ζεκαληηθφ γηα ην θνηλφ φπσο ν θαξθίλνο, θαη ηεο 

ζεκαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν ηεο απφθαζεο γηα επαλέγθξηζε / έγθξηζε ππφ φξνπο ή 

κε επαλέγθξηζε ηνπ glyphosate, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη ππεξηζρχνλ ζπκθέξνλ γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ·  

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππάξρνπλ κφλν ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαξθηλνγνληθφηεηα ηνπ glyphosate, αιιά θαη ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά έλαλ πηζαλφ 

ηξφπν δξάζεο ζε ζρέζε κε ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο ηδηφηεηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

έρεη δηαπηζησζεί φηη ζθεπάζκαηα κε βάζε ην glyphosate ιεηηνπξγνχλ σο ελδνθξηληθνί 

δηαηαξάθηεο ζε αλζξψπηλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη, ειιείςεη θαηάιιεισλ 

επηζηεκνληθψλ νξηδφληησλ θξηηεξίσλ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε ηξφπνπ 

δξάζεο κε ελδνθξηληθή κεζνιάβεζε· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, ην θξάηνο κέινο-εηζεγεηήο εμέθξαζε ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα ππνβάιεη θάθειν γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε ηνπ glyphosate 

δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φεκηθψλ 

Πξντφλησλ, ν νπνίνο είλαη ε αξκφδηα επηζηεκνληθή αξρή γηα ηελ ελαξκνληζκέλε 

ηαμηλφκεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε αλακέλεηαη λα 

ππνβιεζεί θαηά ηα ηέιε Μαξηίνπ 2016· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη 18 κήλεο· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 αλαβιήζεθε ε ςεθνθνξία ηεο κφληκεο 

επηηξνπήο θπηνθαξκάθσλ επί ηνπ ζρεδίνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο έγθξηζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο glyphosate· 

ΚΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Υπεξεζία Λνγνδνζίαο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ (US 

Government Accountability Office, GAO) εμέδσζε πξφζθαηα ζχζηαζε πξνο ηελ 

Υπεξεζία Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ, κε ηελ νπνία ηελ θαιεί λα αμηνινγήζεη 

                                                 
1
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ηνλ θίλδπλν ησλ ππνιεηκκάησλ glyphosate γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη λα γλσζηνπνηήζεη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο· 

1. ζεσξεί φηη ην ζρέδην εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο 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 αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009· 

2. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα απνζχξεη ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ ηεο θαη λα ππνβάιεη 

λέν ζρέδην ζηελ επηηξνπή· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κελ αλαλεψζεη ηελ έγθξηζε ηνπ glyphosate θαη λα νξίζεη ζαθέο 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγνπ βνεζεηηθψλ νπζηψλ πνπ δελ επηηξέπεηαη 

λα πεξηέρνληαη ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηαρέσο ηελ αλεμάξηεηε επαλεμέηαζε ηεο 

ηαμηλφκεζεο ηνπ glyphosate κε βάζε φια ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ θαξθηλνγνληθφηεηα ηεο ελ ιφγσ νπζίαο θαη ηηο ηπρφλ ελδνθξηλνδηαηαξαθηηθέο 

ηδηφηεηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηα αλακελφκελα επηζηεκνληθά νξηδφληηα θξηηήξηα γηα ηνπο 

ελδνθξηληθνχο δηαηαξάθηεο· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ EFSA λα γλσζηνπνηήζνπλ ακέζσο φια ηα επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζεηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ glyphosate θαη ε πξνηεηλφκελε 

επαλέγθξηζε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ππεξηζρχνλ δεκφζην ζπκθέξνλ γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαζέζεη ζην Γξαθείν Τξνθίκσλ θαη Κηεληαηξηθψλ Θεκάησλ λα 

ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα ππνιείκκαηα glyphosate ζε ηξφθηκα θαη πνηά πνπ 

παξάγνληαη ζηελ Έλσζε, θαζψο θαη ζε εηζαγφκελα πξντφληα· 

7. ζεσξεί φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηφζν πξνο ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη κεηαμχ απηψλ, λα δνζεί θαηάιιειε ζπλέρεηα 

ζην παξφλ ςήθηζκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα ππνβιεζεί λέν ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο έπεηηα 

απφ αλαζεψξεζε ζε βάζνο· 

8. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 


