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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.1.2019 A8-0475/36 

Tarkistus  36 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BG kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BG. pitää valitettavana, ettei tähän 

kiistaan saatu aikaan ratkaisua 

erityisvaliokunnassa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Tarkistus  37 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BI kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BI. ottaa huomioon, että niin sanotut 

Monsanto-paperit ja Kalifornian ylimmän 

tuomioistuimen äskettäinen tuomio 

asiassa Dewayne Johnson v. Monsanto 

(asia N:o CGC-16–550128) ja sen jälkeen 

tehty valitus ovat herättäneet huolta 

glyfosaatin arviointiprosessin 

riippumattomuuden ja eturistiriitojen 

suhteen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Tarkistus  38 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BK kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BK. panee merkille, että päätös 

glyfosaatin hyväksynnän uusimisesta ei 

sisältänyt minkäänlaisia oikeudellisesti 

sitovia riskinhallintatoimenpiteitä unionin 

tasolla; ottaa huomioon, että komissio on 

päättänyt hyväksyä erityisen suosituksen 

hyväksyntäehdoissa, joiden mukaan 

jäsenvaltioiden, jotka myöntävät lupia 

glyfosaattia sisältäville 

kasvinsuojeluaineille, olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota maalla eläville 

selkärankaisille aiheutuvaan riskiin; panee 

merkille, että lähes kaiken glyfosaatin 

käytön on havaittu aiheuttavan korkean 

pitkäaikaisen riskin muille kuin kohteena 

oleville maalla eläville selkärankaisille, 

mukaan lukien nisäkkäät ja linnut; 

BK. ottaa huomioon, että glyfosaatin 

hyväksymisen uusiminen ei sisältänyt 

oikeudellisesti sitovia 

riskinhallintatoimenpiteitä unionin tasolla, 

mutta komissio päätti antaa 

hyväksyntäehdoissa erityisen määräyksen, 

jonka mukaan jäsenvaltioiden, jotka 

myöntävät lupia glyfosaattia sisältäville 

kasvinsuojeluaineille, on kiinnitettävä 

erityistä huomiota maalla eläville 

selkärankaisille aiheutuvaan riskiin; panee 

merkille, että lähes kaiken glyfosaatin 

käytön on havaittu aiheuttavan korkean 

pitkäaikaisen riskin muille kuin kohteena 

oleville maalla eläville selkärankaisille, 

mukaan lukien nisäkkäät ja linnut, mitä ei 

kuitenkaan pidetty kriittisenä 

huolenaiheena EFSAn johtopäätöksissä, 

koska asetuksen 4 artiklan 5 kohdan 

mukaisessa arvioinnissa pääteltiin 

ainakin yhden edustavan käytön osalta, 

että riskin odotettiin olevan alhainen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/39 

Tarkistus  39 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BL kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BL. ottaa huomioon, että ECHA on 

todennut, että glyfosaatti aiheuttaa 

vakavia silmävaurioita ja on myrkyllistä 

vesieliöille kauan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Tarkistus  40 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BM kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BM. katsoo, että on epäselvää, missä 

tapauksessa komissio ja jäsenvaltiot 

pitävät riskiä ympäristön kannalta 

kohtuuttomana; 

BM. 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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9.1.2019 A8-0475/41 

Tarkistus  41 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BN kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BN. pitää huolestuttavana, että 

komissio jäsenvaltioiden tuella hyväksyy 

tehoaineita, joiden EFSA katsoo 

aiheuttavan suurta vaaraa ympäristölle ja 

biologiselle monimuotoisuudelle, ottaen 

huomioon, että asetuksen 4 artiklan 

3 kohdan e alakohdan mukaisesti 

kasvinsuojeluaineella ei saa olla 

kohtuuttomia vaikutuksia ympäristöön; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Tarkistus  42 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BO kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BO. panee merkille, että Euroopan 

oikeusasiamies katsoi asiassa 

12/2013/MDC 18. helmikuuta 2016 

antamassaan päätöksessä, että 

vahvistustietojen toimittamisen ei tulisi 

koskea hakemuksen toimittamisen aikaan 

voimassa olleita tietovaatimuksia, jotka 

liittyvät terveysriskeihin ja joita varten oli 

olemassa riittävä ohjeistus; 

BO. panee merkille, että Euroopan 

oikeusasiamies otti asiassa 12/2013/MDC 

18. helmikuuta 2016 antamassaan 

päätöksessä huomioon komission 

lausuman, jonka mukaan 

vahvistustietojen toimittamisen ei tulisi 

koskea hakemuksen toimittamisen aikaan 

voimassa olleita tietovaatimuksia, jotka 

liittyvät terveysriskeihin ja joita varten oli 

olemassa riittävä ohjeistus; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/43 

Tarkistus  43 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BP kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BP. toteaa, että vahvistustietoihin ei 

yleensä sovelleta samaa tieteellistä 

tarkastelua tai arviointia kuin 

alkuperäisessä hakemuksessa 

toimitettuihin tietoihin, sillä niihin ei 

sovelleta EFSAn vertaisarviointia 

säännönmukaisesti; panee merkille, että 

Euroopan oikeusasiamies kehotti vuonna 

2016 antamassaan päätöksessä 

harkitsemaan, olisiko kaikkiin 

vahvistustietoihin tästä lähtien 

systemaattisesti sovellettava EFSAn 

vertaisarviointia ja olisiko ohjeistusta 

muutettava vastaavasti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Tarkistus  44 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BQ kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BQ. ottaa huomioon, että komissio laati 

helmikuussa 2018 seurantakertomuksen 

kymmenestä tehoaineesta, joita 

tarkasteltiin oikeusasiamiehen tutkinnan 

yhteydessä, ja toteaa, että kertomuksen 

perusteella vahvistavia tietoja koskeva 

menettely on johtanut siihen, että kaksi 

tehoainetta, haloksifoppi-P ja malationi, 

jotka muuten olisivat olleet rajoitettuja, 

ovat jääneet markkinoille pitkäksi aikaa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Tarkistus  45 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BS kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BS. toteaa, että huolimatta riskeistä, 

joihin EFSA viittaa tehoaineita koskevissa 

päätelmissään, komissio jättää 

riskinhallintatoimenpiteet usein 

jäsenvaltioille, vaikka sille on asetuksessa 

annettu mahdollisuus määrätä niistä EU:n 

tasolla; panee merkille, että Euroopan 

oikeusasiamies moitti tätä toimintatapaa 

asiassa 12/2013/MDC tekemässään 

päätöksessä; 

BS. panee merkille, että EFSA toteaa 

tehoaineita koskevissa päätelmissään 

riskejä, mutta komissio jättää 

riskinhallintatoimenpiteet usein 

jäsenvaltioille, joilla on maakohtaisten 

tarpeiden kannalta olennaista 

asiantuntemusta, vaikka sille on 

asetuksessa annettu mahdollisuus määrätä 

niistä EU:n tasolla; panee merkille, että 

Euroopan oikeusasiamies moitti tätä 

toimintatapaa asiassa 12/2013/MDC 

tekemässään päätöksessä; ottaa huomioon, 

että oikeusasiamies toteaa käsityksenään, 

että riskinhallintatoimenpiteiden tarkka 

määrittely olisi jätettävä kansallisille 

viranomaisille osoituksena siitä, että tämä 

on asianmukaisin taso varmistaa, että 

toimenpiteet on mukautettu kulloisiinkiin 

maa-, maaperä- ja ilmasto-oloihin sekä 

paikallisiin maatalouskäytäntöihin; 

Or. en 

 

 


