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9.1.2019 A8-0475/2 

Tarkistus  2 

Norbert Lins 

PPE-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että hyväksyntä- ja 

lupamenettelyyn osallistuvien kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö ja 

rahoitus on joissakin tapauksissa havaittu 

riittämättömiksi; katsoo, että vaarana on, 

että tämä vaikuttaa sekä tehoaineiden että 

kasvinsuojeluaineiden arviointien laatuun 

sekä arviointien toimittamiseen kuluvaan 

aikaan; 

H. toteaa, että hyväksyntä- ja 

lupamenettelyyn osallistuvien kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten työ viivästyy 

usein; toteaa, että hyväksyntä- ja 

lupamenettelyyn osallistuvien kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö 

ja rahoitus on joissakin tapauksissa 

havaittu riittämättömiksi; katsoo, että 

arviointityön viivästymisen ohella 

resurssien puute uhkaa vaikuttaa sekä 

tehoaineiden että kasvinsuojeluaineiden 

arviointien laatuun; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Tarkistus  3 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AX a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 AX a. toteaa, että äskettäin suoritettu 

vertailu, joka koski 25:ttä tehoaineiden 

lupahakemusta, sekä vastaavat 

asianomaisten esittelevien jäsenvaltioiden 

tekemät riskinarviointikertomusten 

luonnokset osoittivat, että monet 

esittelevät jäsenvaltiot ottivat merkittäviä 

riskinarviointikertomusten luonnosten 

arviointielementtejä suoraan vastaavista 

hakemuksista ilman, että niitä merkittiin 

selvästi viitteiksi1 a; 

 _________________ 

 1 a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4. joulukuuta 

2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Tarkistus  4 

Norbert Lins 

PPE-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

89 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. katsoo, että vastavuoroisen 

tunnustamisen menettely on hyvin tärkeä 

työtaakan jakamiseksi ja määräaikojen 

noudattamiseen kannustamiseksi; pitää 

valitettavina vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteeseen liittyviä täytäntöönpano-

ongelmia; kehottaa komissiota 

parantamaan yhdessä jäsenvaltioiden 

kanssa vyöhykejärjestelmän toimintaa; 

painottaa, että voimassa olevan 

lainsäädännön täysimääräisellä 

täytäntöönpanolla tulisi pyrkiä 

päällekkäisen työn välttämiseen ja uusien 

aineiden saattamiseen viljelijöiden 

käyttöön ilman tarpeetonta viivytystä; 

89. katsoo, että vastavuoroisen 

tunnustamisen menettely on hyvin tärkeä 

työtaakan jakamiseksi ja määräaikojen 

noudattamiseen helpottamiseksi; pitää 

valitettavina viipeitä jäsenvaltioiden 

suorittamassa lupahakemusten 

arvioinnissa sekä vastavuoroisen 

tunnustamisen periaatteeseen liittyviä 

täytäntöönpano-ongelmia; kehottaa 

komissiota parantamaan yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa 

vyöhykejärjestelmän toimintaa; painottaa, 

että voimassa olevan lainsäädännön 

täysimääräisellä täytäntöönpanolla tulisi 

pyrkiä päällekkäisen työn välttämiseen ja 

uusien aineiden saattamiseen viljelijöiden 

käyttöön ilman tarpeetonta viivytystä; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Tarkistus  5 

Norbert Lins 

PPE-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan asetuksessa säädettyjä 

määräaikoja ja vastavuoroista 

tunnustamista koskevia säännöksiä; 

90. kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan asetuksessa säädettyjä 

kasvinsuojeluaineiden arvioinnin 

määräaikoja ja vastavuoroista 

tunnustamista koskevia säännöksiä; 

Or. en 

 

 


