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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

5.9.2018 A8-0268/2 

Tarkistus  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano 

2017/2128(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. on huolissaan, että asetuksen 

täytäntöönpano ei ole eläinten käytössä 

eläinkokeissa vaaran tunnistamisen ja 

riskinarvioinnin takia eläinkokeista 

annetun direktiivin 2010/63/EU kolmen 

vaatimuksen mukaista (korvaamisen, 

vähentämisen ja parantamisen 

periaatteet) ja että karsinogeenisuutta 

koskeva kahden vuoden biotesti voi johtaa 

ristiriitaisiin tuloksiin1;  

______________ 

1 Lähde: perustuu Euroopan tason 

täytäntöönpanon arvioinnista saatuihin tietoihin 

ja tuloksiin, EPRS:n julkaisu, huhtikuu 2018, s. 

36 & II-33.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Tarkistus  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano 

2017/2128(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  36 a.  kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan, että 

asetuksen 17 artiklan mukaista 

hyväksynnän voimassaolon jatkamista 

menettelyn kestoa vastaavaksi ajaksi ei 

käytetä tehoaineisiin, jotka ovat 

sukusolujen perimää vaurioittavia, syöpää 

aiheuttavia ja lisääntymiselle vaarallisia 

ja luokiteltu siten kategoriaan 1A tai 1B, 

tai tehoaineisiin, joilla on 

hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai 

eläimille haitallisia, kuten tällä hetkellä 

flumioksatsiini, tiaklopridi, klorotoluroni 

ja dimoksistrobiini1; 

______________ 

1 Lähde: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Tarkistus  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano 

2017/2128(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  36 b. kehottaa kieltämään välittömästi 

sellaisten tehoaineiden käytön, jotka ovat 

sukusolujen perimää vaurioittavia, syöpää 

aiheuttavia ja lisääntymiselle vaarallisia 

ja luokiteltu siten kategoriaan 1A tai 1B, 

tai sellaisten tehoaineiden käytön, joilla 

on hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai 

eläimille haitallisia ja joiden hyväksynnän 

voimassaoloa on jo jatkettu yhden tai 

useamman kerran 17 artiklan mukaisesti;   

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Tarkistus  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano 

2017/2128(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  39 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kieltämään eläinkokeet 

kaikissa kasvinsuojeluaineita koskevissa 

tutkimus- ja arviointimenettelyissä;  

Or. en 

 

 

 


