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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.1.2019 A8-0475/16 

Tarkistus  16 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  V a. katsoo, että on tärkeää torjua 

rikkaruohoja sekä kasvien tuholaisia ja 

tauteja; katsoo, että ilman käsittelyä 

tällaisilla rikkaruohoilla ja taudeilla on 

haitallinen vaikutus satokasvien viljelyyn 

ja ne aiheuttavat vaaran siitä, että 

satokasveille kehittyy toissijaisia 

vaikutuksia ja seurauksia, kuten 

mykotoksiineja, jotka voivat säilyä 

valmiissa tuotteessa ja muodostaa 

vakavan vaaran ihmisten ja eläinten 

terveydelle; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Tarkistus  17 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

X. ottaa huomioon, että uusia 

tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 

koskevat lupapäätökset tehdään 

poikkeuksetta ilman varmuutta todellisista 

vaikutuksista; katsoo, että luvan 

myöntämisen jälkeisessä seurannassa on 

puutteita; toteaa, että tiedot kunkin 

käytetyn kasvinsuojeluaineen tarkoista 

määristä, lieventämistoimenpiteiden 

täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta sekä 

ihmisten ja eläinten terveydelle ja 

ympäristölle mahdollisesti haitallisista 

vaikutuksista puuttuvat; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Tarkistus  18 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. katsoo, että tietoa ei ole tarpeeksi 

tehoaineiden, suoja-aineiden, 

tehosteaineiden ja apuaineiden 

tosiasiallisista vaikutuksista eikä 

valmisteista ja tuoteseoksista; katsoo näin 

ollen, että torjunta-aineiden 

kokonaisvaikutusta ihmisten ja eläinten 

terveyteen ja ympäristöön ei tunneta 

riittävästi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Tarkistus  19 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Z kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Z. ottaa huomioon, että 

pilottihanketta ”torjunta-aineiden käytön 

ympäristövaikutusten seuranta 

hunajamehiläisten avulla” ei ole vielä 

pantu täytäntöön siitä huolimatta, että se 

on sisällytetty unionin talousarvioon 

varainhoitovuosiksi 2017 ja 2018; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Tarkistus  20 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AD kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AD. toteaa, että tällä hetkellä ei ole 

voimassa oikeudellista velvoitetta testata 

tehoaineita kehitykseen liittyvän 

neurotoksisuuden (DNT) osalta, ja toteaa, 

että niiden neurotoksisuudella on yhteys 

autismiin, tarkkaavaisuuden ja 

ylivilkkauden häiriöön (ADHD) ja 

dysleksiaan; toteaa, että kehitykseen 

liittyvää toksisuutta ja neurotoksisuutta 

koskevat tutkimukset ovat tarpeen ja ne 

voivat johtaa tapauskohtaisiin 

tutkimuksiin, joissa käsitellään erityisiä 

huolenaiheita; toteaa, että 

elintarviketurvallisuusviranomainen tekee 

jatkuvasti työtä eläinkokeille 

vaihtoehtoisten menetelmien 

kehittämiseksi DNT-vaikutusten 

seulonnassa; 

AD. toteaa, että kehitykseen liittyvää 

toksisuutta ja neurotoksisuutta koskevat 

tutkimukset ovat tarpeen ja ne voivat 

johtaa tapauskohtaisiin tutkimuksiin, joissa 

käsitellään erityisiä huolenaiheita; toteaa, 

että elintarviketurvallisuusviranomainen 

tekee jatkuvasti työtä eläinkokeille 

vaihtoehtoisten menetelmien 

kehittämiseksi kehitykseen liittyvän 

neurotoksisuuden (DNT) vaikutusten 
seulonnassa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/21 

Tarkistus  21 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AJ kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AJ. panee merkille useiden 

sidosryhmien esille ottaman huolen 

avoimuudesta ja eturistiriidoista, jotka 

liittyvät siihen, että hakijoilla on oikeus 

valita esittelevä jäsenvaltio tehoaineen 

hyväksyntää koskevan ensimmäisen 

hakemuksen yhteydessä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Tarkistus  22 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AJ a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AJ a. katsoo, että EFSAn ja 

jäsenvaltioiden ohjeistuksen mukaiset, 

tehoaineiden tieteellisessä arvioinnissa 

käytetyt menetelmät eivät aina ole 

viimeisimmän tieteellisen ja teknisen 

tietämyksen mukaisia, kuten asetuksen 

4 artiklassa edellytetään; katsoo, että 

tehoaineiden hyväksymistä koskevien 

vähimmäistietovaatimusten 

vahvistamisesta annettu komission asetus 

(EU) N:o 283/2013 olisi saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle viimeisimmän 

tieteellisen ja teknisen tietämyksen 

huomioon ottamiseksi; toteaa, että 

komission tiedonanto 2013/C 95/01 on 

edelleen kattavin ohjeasiakirjojen ja 

testausohjeiden lähde, vaikka useat 

luetelluista asiakirjoista on saatettu 

korvata toisilla ja ne olisi päivitettävä; 

ottaa huomioon, että nykyinen 

sääntelykehys tarjoaa riittävästi 

joustavuutta varmistamaan, että voidaan 

käyttää mitä tahansa validoituja testejä 

riittävin tieteellisin perustein; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/23 

Tarkistus  23 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AK kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AK. panee lisäksi merkille, että useat 

sidosryhmät ovat ilmaisseet avoimuuden 

ja ristiriitojen osalta olevansa huolissaan 

myös siitä, että esittelevä jäsenvaltio, 

jonka vastuulle komissio on antanut 

arviointikertomuksen laadinnan 

jatkamisen, voi olla sama jäsenvaltio, joka 

laati alkuperäisen luonnoksen 

arviointikertomukseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/24 

Tarkistus  24 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AK a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AK a. toteaa, että Euroopan unionin 

tuomioistuin on asiassa T-257/07 

antamassaan tuomiossa todennut, että 

”Kun toimielimet määrittävät riskitasoa, 

jota ei voida pitää yhteiskunnan kannalta 

hyväksyttävänä, niitä sitoo niiden 

velvollisuus varmistaa kansanterveyden, 

turvallisuuden ja ympäristön 

korkeatasoinen suojelu. Korkeatasoisen 

suojelun ei tarvitse välttämättä olla 

teknisesti korkein mahdollinen ollakseen 

tämän määräyksen mukainen. 

Toimielimet eivät myöskään saa 

tarkastella riskiä puhtaasti hypoteettisena 

ja tehdä päätöksiään nollariskin 

periaatteella.”; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/25 

Tarkistus  25 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AK b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AK b. ottaa huomioon, että komissio 

hyväksyy jäsenvaltioiden tuella 

tehoaineita – vaikka EFSA katsoo, että ne 

voivat aiheuttaa suuria riskejä 

ympäristölle ja biologiselle 

monimuotoisuudelle – niin kauan kuin 

turvallinen käyttö osoitetaan ja riittävää 

turvarajaa sovelletaan, kun pannaan 

merkille maatalouden tarpeet ja otetaan 

asianmukaisesti huomioon todellinen 

annostus ja niiden levittämisessä käytetty 

teknologia;  

Or. en 

 

 


