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9.1.2019 A8-0475/6 

Tarkistus  6 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 29 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon oikeutta ruokaan 

käsittelevän, YK:n ihmisoikeusneuvoston 

erityisraportoijan 24. tammikuuta 2017 

antaman raportin maailmanlaajuisesta 

torjunta-aineiden käytöstä maataloudessa 

ja sen vaikutuksesta ihmisoikeuksiin, 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Tarkistus  7 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että EU:n 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettely on 

yksi maailman tiukimmista; toteaa, että 

useat sidosryhmät ovat ilmaisseet 

olevansa huolissaan glyfosaatin 

arvioinnista, minkä perusteella torjunta-

aineiden lupamenettelyä unionissa 

käsittelevä erityisvaliokunta (PEST) pyrkii 

tunnistamaan unionin 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyssä 

alueet, joita voidaan entisestään parantaa, 

ja antamaan tätä varten tarpeelliseksi 

katsomiaan suosituksia, joiden avulla 

voidaan varmistaa sekä ihmisten että 

eläinten terveyden sekä ympäristön 

suojelun korkea taso; 

B. katsoo, että EU:n 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettely on 

yksi maailman tiukimmista ja että tuotteen 

saattaminen unionin markkinoille kestää 

tällä hetkellä yli 11 vuotta, vaatii yli 200 

tieteellistä tutkimusta ja maksaa yli 220 

miljoonaa euroa; toteaa, että torjunta-

aineiden lupamenettelyä unionissa 

käsittelevä erityisvaliokunta (PEST) pyrkii 

tunnistamaan unionin 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyssä 

alueet, joita voidaan entisestään parantaa, 

ja antamaan tätä varten tarpeelliseksi 

katsomiaan suosituksia, joiden avulla 

voidaan varmistaa sekä ihmisten että 

eläinten terveyden sekä ympäristön 

suojelun korkea taso; toteaa, että se 

kannustaa samalla kilpailua, edistää ja 

tukee tutkimusta ja tukee maatalouden 

tuottavuutta kasvatettaessa kestävää, 

turvallista, terveellistä ja ravitsevaa 

ravintoa, ja samalla täytetään asetuksen 1 

artiklan 3 kohdan tavoitteet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Tarkistus  8 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. toteaa, että unionin tiukan 

lainsäädännön vuoksi markkinoilla 

olevien aineiden määrä on vähentynyt; 

toteaa, että asetuksen voimaantulon 

jälkeen on hyväksytty vain 20 uutta 

ainetta 43 aineesta, joille lupaa haettiin, 

ja vain kahdeksan näistä aineista on 

hyväksytty käytettäväksi 

kasvinsuojeluaineissa; toteaa, ettei 

viimeisten kahden vuoden aikana ei ole 

toimitettu hakemuksia uusien 

tehoaineiden hyväksymiseksi; toteaa, että 

tämän seurauksena viljelijöillä on pulaa 

hyvin tarpeellisista torjunta-aineista, mikä 

vaarantaa elintarvikkeiden saannin ja 

asetuksen kaikkien tavoitteiden 

saavuttamisen, yhteisön maatalouden 

kilpailukyvyn turvaaminen mukaan 

luettuna;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Tarkistus  9 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B b. toteaa, että kaikkia lupamenettelyn 

vaiheita olisi parannettava, jotta voidaan 

lisätä julkista luottamusta 

kasvinsuojeluaineiden 

sääntelyjärjestelmään; katsoo, että myös 

lupamenettelyihin liittyvää toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa koskevaa 

avoimuutta olisi parannettava; toteaa, että 

komission ehdotuksella yleisestä 

elintarvikelainsäädännöstä annetun 

asetuksen (EY) N:o 178/2002 

tarkistamiseksi pyritään vastaamaan 

arviointiprosessin aikana toimitettuihin 

tietoihin ja näyttöön liittyviin huoliin sekä 

lisäämään avoimuutta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Tarkistus  10 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että ennalta 

varautumisen periaate on Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

191 artiklassa tarkoitettu unionin politiikan 

keskeinen periaate; ottaa huomioon, että 

asetus perustuu sen 1 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti ennalta varautumisen 

periaatteeseen; ottaa huomioon, että 13 

artiklan 2 kohdassa säädetyn 

riskinhallintaa koskevan päätöksen on 

täytettävä asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 

artiklan 1 kohdassa vahvistetun ennalta 

varautumisen periaatteen edellytykset; 

ottaa huomioon, että asetuksen 178/2002 7 

artiklan 2 kohdassa säädetään, että ennalta 

varautumisen periaatteen nojalla 

toteutettujen toimenpiteiden on oltava 

oikeasuhteisia; 

C. ottaa huomioon, että ennalta 

varautumisen periaate on Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

191 artiklassa tarkoitettu unionin politiikan 

keskeinen periaate; toteaa, että 

kasvinsuojeluaineita koskevassa unionin 

lupamenettelyssä on matalimmat jäämien 

enimmäisarvot ja se on ainoa menettely, 

jossa sovelletaan ennalta varautumisen 

periaatetta, joka on kodifioitu 

lainsäädäntöön erityistavoitteena; ottaa 

huomioon, että asetuksen 13 artiklan 2 

kohdan mukaisen riskinhallintaa koskevan 

päätöksen on täytettävä asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 7 artiklan 1 kohdassa 

vahvistetun ennalta varautumisen 

periaatteen edellytykset; ottaa huomioon, 

että asetuksen 178/2002 7 artiklan 2 

kohdassa säädetään, että ennalta 

varautumisen periaatteen nojalla 

toteutettujen toimenpiteiden on oltava 

oikeasuhteisia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Tarkistus  11 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että useat 

sidosryhmät ovat ilmaisseet huolensa 

glyfosaatin arvioinnista ja erityisesti siitä, 

onko arviointi tehty riippumattomasti, 

objektiivisesti ja avoimesti, onko 

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 

luokitteluperusteita sovellettu 

asianmukaisesti, onko asianmukaisia 

ohjeasiakirjoja käytetty asianmukaisesti ja 

onko hyväksymisperusteita ja ennalta 

varautumisen periaatetta sovellettu 

asianmukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Tarkistus  12 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa asetuksen täytäntöönpanon 

arvioinnin osoittaneen, että ihmisen ja 

eläinten terveyden ja ympäristön 

suojelutavoitteita ei ole täysin saavutettu 

ja että täytäntöönpanoa voitaisiin 

parantaa asetuksen kaikkien tavoitteiden 

saavuttamiseksi; 

F. toteaa asetuksen täytäntöönpanon 

arvioinnin osoittaneen, että 

täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa 

asetuksen 1 artiklan 3 kohdan kaikkien 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Tarkistus  13 

Anthea McIntyre 

ECR-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 henkilöstö ja 

rahoitus on joissakin tapauksissa havaittu 

riittämättömiksi; katsoo, että vaarana on, 

että tämä vaikuttaa arviointien 

toimittamiseen kuluvaan aikaan; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Tarkistus  14 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että 

päätöksentekomenettelyjen avoimuudessa 

on havaittu puutteita menettelyn kaikissa 

vaiheissa aina tutkimusraporttien ja 

käsittelemättömien tietojen julkisesta 

saatavuudesta riskienhallintavaiheeseen; 

J. toteaa, että 

päätöksentekomenettelyjen avoimuudessa 

on havaittu puutteita;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Tarkistus  15 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että kasvinsuojeluaineiden 

käyttö suuren yleisön tai haavoittuvassa 

asemassa olevien ryhmien käytössä 

olevilla alueilla ei ole asianmukaista; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


