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9.1.2019 A8-0475/26 

Tarkistus  26 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AN a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AN a. katsoo, että todistustaakan olisi 

säilyttävä hakijalla, jotta varmistetaan, 

että julkisia varoja ei käytetä 

tutkimuksiin, joista voisi lopulta olla etua 

yksityisille tahoille; katsoo, että samalla 

on varmistettava avoimuus kaikissa 

lupamenettelyn vaiheissa kunnioittaen 

täysimääräisesti teollis- ja 

tekijänoikeuksia ja varmistaen myös 

samalla, että kaikkialla unionissa 

vaalitaan jatkuvasti hyviä 

laboratoriokäytännön periaatteita; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Tarkistus  27 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AO kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AO. panee merkille, että useat 

sidosryhmät ovat huolissaan 

lakisääteisestä arviointimenettelystä ja 

erityisesti siitä, kenen olisi tuotettava 

tieteellisiä tutkimuksia ja näyttöä 

tehoaineiden arviointia varten, tarjottava 

tieteellistä vertaisarvioitua aineistoa ja 

arvioitava tutkimuksia;  

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Tarkistus  28 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AW kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AW. panee merkille, että eri 

jäsenvaltioiden on todettu soveltavan 

erilaisia käytäntöjä esittelevänä 

jäsenvaltiona toimiessaan ja etenkin 

viitattaessa hakijan tiivistelmiin 

vertaisarvioidusta tieteellisestä aineistosta; 

panee merkille perusperiaatteen, jonka 

mukaan tieteellisissä tutkimuksissa olisi 

selkeästi merkittävä toisten esittämät 

toteamukset lainausmerkkeihin; 

AW.  panee merkille, että eri 

jäsenvaltioiden on todettu soveltavan 

erilaisia käytäntöjä esittelevänä 

jäsenvaltiona toimiessaan ja etenkin 

viitattaessa hakijan tiivistelmiin 

vertaisarvioidusta tieteellisestä aineistosta; 

ottaa huomioon, että kukin käytäntö on 

yhdenmukainen esittelevien 

jäsenvaltioiden velvoitteiden kanssa eli 

tarkistetaan hakijan toimittamat tiedot ja 

tarvittaessa oikaistaan ja muutetaan 

tietoja kriittisen analyysin perusteella; 

toteaa, että EFSA on vahvistanut, että ei 

ole olemassa vaatimuksia, jotka estäisivät 

esitteleviä jäsenvaltioita sisällyttämästä 

tekstiä suoraan arviointikertomuksen 

luonnokseen, jos esittelevät jäsenvaltiot 

ovat samaa mieltä yhteenvedon tai 

arvioinnin kanssa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Tarkistus  29 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AX kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AX. on tietoinen Saksan liittovaltion 

riskinarviointilaitoksen (Bundesinstitut für 

Risikobewertung, BfR) käynnistämästä 

keskustelusta, joka koskee glyfosaatin 

riskinarviointikertomuksen tieteellisen 

aineiston arviointia; panee merkille, että 

useat sidosryhmät ovat huolissaan siitä, 

että olennaisia glyfosaattia koskevan 

riskinarviointikertomusluonnoksen 

arviointitekijöitä oli otettu hakemuksesta 

ilmoittamatta niitä selkeästi viittauksiksi; 

AX. on tietoinen joidenkin kutsuttujen 

panelistien esille ottamista 

väärinymmärryksistä, jotka koskevat 

Saksan liittovaltion riskinarviointilaitoksen 

(Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) 

laatiman, glyfosaattia koskevan 

riskinarviointikertomuksen tieteellisen 

aineiston arviointia; on tyytyväinen asiasta 

vastaavan kansallisen viranomaisen ja 

Euroopan unionin sääntelyvirastojen 

pitkällisiin ja toistuviin selvityksiin, joiden 

mukaan BfR on laatinut 

arviointikertomuksen luonnoksen 

vakiomenettelyn mukaisesti, minkä vuoksi 

esittelevä jäsenvaltio voi toimitettujen 

tietojen tarkistamisen perusteella ja 

ollessaan samaa mieltä yhteenvedosta tai 

arvioinnista sisällyttää osia hakemuksesta 

suoraan arviointikertomuksen 

luonnokseen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Tarkistus  30 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AY kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AY. katsoo, että unionin 

kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymisjärjestelmän uskottavuus on 

suurelta osin riippuvainen suuren yleisön 

luottamuksesta EFSAan, joka laatii unionin 

elintarviketurvapäätösten perustana olevat 

tieteelliset lausunnot; on huolissaan siitä, 

että suuri yleisö luottaa entistä vähemmän 

EFSAan;  

AY. katsoo, että unionin 

kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymisjärjestelmän uskottavuus on 

suurelta osin riippuvainen suuren yleisön 

luottamuksesta EFSAan, joka laatii unionin 

elintarviketurvapäätösten perustana olevat 

tieteelliset lausunnot;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Tarkistus  31 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AY a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AY a. toteaa 

tilintarkastustuomioistuimen kehuneen 

EFSAa, koska se pyrkii jatkuvasti 

kehittämään järjestelmäänsä 

riippumattomuuden ja mahdollisten 

eturistiriitojen hallinnan turvaamiseksi, ja 

piti tätä niinkin hiljattain kuin 

kesäkuussa 2017 päivitettyä järjestelmää 

kehittyneimpänä kaikkien vuonna 2012 

tarkastettujen virastojen järjestelmistä;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Tarkistus  32 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BB kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BB. panee merkille, että Kansainvälinen 

syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli 

glyfosaatin todennäköisesti ihmisille 

syöpää aiheuttavaksi aineeksi (ryhmä 2A) 

nimikkeistönsä mukaan (vastaa asetuksen 

(EY) N:o 1272/2008 kategoriaa 1B); 

toteaa, että saatavilla olevien tietojen 

arvioinnin ja Kansainvälisen 

syöväntutkimuslaitoksen (IARC) 

arvioinnin jälkeen EFSA ja ECHA, joiden 

vastuulla on tarjota tieteellisiä arviointeja 

EU:n riskinhallintapäätösten perustaksi, 

katsoivat, ettei luokittelulle syöpää 

aiheuttavaksi aineeksi ole asetuksen (EY) 

N:o 1272/2008 mukaisia perusteita; 

BB. panee merkille, että Kansainvälinen 

syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli 

glyfosaatin todennäköisesti ihmisille 

syöpää aiheuttavaksi aineeksi (ryhmä 2A) 

nimikkeistönsä mukaan (vastaa asetuksen 

(EY) N:o 1272/2008 kategoriaa 1B), ja 

toteaa, että tätä ei ole vahvistettu sääntelyä 

koskevan päätöksenteon perustaksi; 
toteaa, että EFSA ja ECHA, joiden 

vastuulla on tarjota EU:n 

riskinhallintapäätösten kannalta 

relevantteja tieteellisiä arviointeja, tekivät 

arvioituaan kaiken saatavilla olevan 

tiedon sekä IARC:n arvioinnin seuraavan 

johtopäätöksen: glyfosaatti ei 

todennäköisesti ole ihmiselle 

syöpävaarallinen ja että näyttö ei anna 

tukea sen mahdollisen 

karsinogeenisuuden luokittelemiselle 

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Tarkistus  33 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BB a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  BB a. ottaa huomioon, että kunkin 

IARC:n laatiman monografian johdanto-

osassa todetaan, että suosituksia ei anneta 

yksittäisten hallitusten tai muiden 

kansainvälisten järjestöjen vastuulla 

olevia säädöksiä tai lainsäädäntöä 

silmällä pitäen; toteaa, että IARC:n 

luokitteluilla ja kolmansien maiden 

toimivaltaisten viranomaisten 

arvioinneilla ei ole virallista roolia 

unionin päätöksentekoprosessissa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Tarkistus  34 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BD kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BD. panee merkille, että useat muut 

toimivaltaiset viranomaiset ympäri 

maailmaa, mukaan lukien Yhdysvallat, 

Kanada, Uusi-Seelanti, Australia ja Japani, 

ovat tämän jälkeen saaneet päätökseen 

glyfosaattia koskevat uudet arviointinsa ja 

todenneet, että se ei ole syöpää aiheuttava 

aina; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluvirasto (US 

Environmental Protection Agency) arvioi 

edelleen glyfosaattia ja että sen ekologista 

riskinarviointia koskevassa luonnoksessa 

todetaan selvästi, että glyfosaatti vaikuttaa 

mahdollisesti lintuihin, nisäkkäisiin sekä 

maa- ja vesikasveihin; 

BD. panee merkille, että useat muut 

toimivaltaiset viranomaiset ympäri 

maailmaa, mukaan lukien Yhdysvallat, 

Kanada, Uusi-Seelanti, Australia ja Japani, 

ovat tämän jälkeen saaneet päätökseen 

glyfosaattia koskevat uudet arviointinsa ja 

puoltavat EFSAn arviointia, jonka 

mukaan se ei ole syöpää aiheuttava; ottaa 

huomioon, että Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluvirasto (US 

Environmental Protection Agency) arvioi 

edelleen glyfosaattia ja että sen ekologista 

riskinarviointia koskevassa luonnoksessa 

todetaan selvästi, että glyfosaatti vaikuttaa 

mahdollisesti lintuihin, nisäkkäisiin sekä 

maa- ja vesikasveihin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Tarkistus  35 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BF kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BF. panee merkille, että useiden 

sidosryhmien huolena ovat olleet ja ovat 

edelleen EFSAn ja ECHA:n lausunnot, 

jotka koskevat niiden päätelmiä jättää 

glyfosaatti luokittelematta syöpää 

aiheuttavaksi aineeksi; 

BF. panee merkille, että vaikka 

toimivaltaiset viranomaiset ovat ympäri 

maailmaa laajalti samaa mieltä asiasta, 

jotkut sidosryhmät ilmaisevat yhä 

olevansa huolissaan EFSAn ja ECHA:n 

lausunnoista, jotka koskevat niiden 

päätelmiä jättää glyfosaatti luokittelematta 

syöpää aiheuttavaksi aineeksi; ottaa 

huomioon, että näitä huolenaiheita on 

tuotu esiin EFSAn ja ECHA:n läsnä 

ollessa ja että nämä puolestaan ovat 

antaneet perustellun selvityksen 

päätelmistään; 

Or. en 

 

 


