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9.1.2019 A8-0475/46 

Tarkistus  46 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BU kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BU. toteaa, että vähäriskisiä 

kasvinsuojeluaineita ei ole tarpeeksi 

saatavilla; panee merkille, että kaikkiaan 

lähes 500:sta EU:n markkinoilla olevasta 

tuotteesta vain kymmenen ainetta on 

hyväksytty vähäriskisiksi tehoaineiksi; 

ottaa huomioon, että vähäriskisten 

kasvinsuojeluaineiden saatavuuden puute 

vaikeuttaa tuholaisten integroidun 

torjunnan täytäntöönpanoa ja 

kehittämistä; ottaa huomioon, että puute 

johtuu pitkästä arviointi-, hyväksymis- ja 

rekisteröintiprosessista; 

BU. toteaa, että on tuettava uusien 

vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden 

nopeutettua hyväksyntää; panee merkille, 

että kaikkiaan lähes 500:sta EU:n 

markkinoilla olevasta tuotteesta vain 

kymmenen ainetta on hyväksytty 

vähäriskisiksi tehoaineiksi; toteaa, että 

asetuksen Euroopan tason 

täytäntöönpanoa koskevan parlamentin 

arvion mukaan on yleisesti tunnustettua, 

että käytettävissä olevien tehoaineiden 

määrä on vähenemässä merkittävästi; 
toteaa, että vähäriskisten aineiden käyttöä 

olisi tuettava ja ne voivat olla 

vaihtoehtona tietyille aineille; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Tarkistus  47 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BW kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BW. katsoo, että kasvinsuojeluaineita 

olisi arvioitava perusteellisesti nykyisen 

tieteellisen ja teknisen tietämyksen 

mukaisesti ennen niiden hyväksymistä; 

katsoo, että puutteelliset 

henkilöstöresurssit ja/tai liian niukka 

rahoitus voivat johtaa siihen, että 

kasvinsuojeluaineita koskevien päätösten 

yhteydessä luotetaan liikaa tehoaineiden 

hyväksynnän yhteydessä tehtyyn arvioon; 

BW. katsoo, että kasvinsuojeluaineita 

olisi arvioitava perusteellisesti nykyisen 

tieteellisen ja teknisen tietämyksen 

mukaisesti ennen niiden hyväksymistä;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Tarkistus  48 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BX kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BX. katsoo, että kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymismenettelyssä ja erityisesti 

riskinarviointia koskevissa 

tietovaatimuksissa olisi otettava huomioon 

kasvinsuojeluaineiden todellinen käyttö; 

BX. katsoo, että kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymismenettelyssä ja erityisesti 

riskinarviointia koskevissa 

tietovaatimuksissa otetaan jo huomioon 

kasvinsuojeluaineiden todellinen käyttö; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Tarkistus  49 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CB kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CB. katsoo, että EU:n luetteloiden 

puuttuminen vaikeuttaa 

kasvinsuojeluaineiden perusteellista 

riskinarviointia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Tarkistus  50 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CC kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CC. panee merkille aluekohtaista 

järjestelmää koskevat huolenaiheet ja 

erityisesti menettelyn viivästykset sekä sen, 

että hakemuksia uudelleenarvioidaan usein 

kokonaan tai osittain vastavuoroisen 

tunnustamisen yhteydessä, koska samaan 

alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 

arviointimalleja koskevat kansalliset 

vaatimukset poikkeavat toisistaan; toteaa, 

että jäsenvaltioiden keskinäisen 

tunnustamisen menettelyn tavoitteena oli 

yksinkertaistaa menettelyjä ja lisätä 

jäsenvaltioiden välistä luottamusta; katsoo, 

että vastavuoroisen tunnustamisen 

menettelyn soveltamista pidetään tärkeänä 

välineenä, jolla lisätään työnjakoa ja 

varmistetaan määräaikojen noudattaminen 

samalla kun taataan paras mahdollinen 

suoja, ja että se on tärkeä 

sisämarkkinoiden toiminnan kannalta; 

CC. panee merkille aluekohtaista 

järjestelmää koskevat huolenaiheet ja 

erityisesti menettelyn viivästykset sekä sen, 

että hakemuksia uudelleenarvioidaan usein 

kokonaan tai osittain vastavuoroisen 

tunnustamisen yhteydessä, koska samaan 

alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 

arviointimalleja koskevat kansalliset 

vaatimukset poikkeavat toisistaan; toteaa, 

että tietyllä maantieteellisellä alueella 

sijaitsevien jäsenvaltioiden keskinäisen 

tunnustamisen menettelyn tavoitteena on 

sisämarkkinoiden yhteydessä 
yksinkertaistaa menettelyjä ja lisätä 

jäsenvaltioiden välistä luottamusta; katsoo, 

että vastavuoroisen tunnustamisen 

menettelyn soveltamista pidetään tärkeänä 

välineenä, jolla lisätään työnjakoa ja 

varmistetaan määräaikojen noudattaminen 

samalla kun taataan käyttäjien paras 

mahdollinen suoja; korostaa, että nämä 

viivästykset haittaavat vakavasti 

tehokkaiden ja innovoivien tuotteiden 

saattamista markkinoille; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Tarkistus  51 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CH kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CH. ottaa huomioon, että 

viimeaikaisissa kertomuksissa on 

korostettu biologisen monimuotoisuuden 

merkittävää heikkenemistä lintujen ja 

hyönteisten, erityisesti mehiläisten ja 

muiden pölyttäjien osalta; toteaa, että 

suojelualueilla on havaittu, että viimeisten 

27 vuoden aikana lentävien hyönteisten 

kokonaisbiomassa on vähentynyt yli 

75 prosentilla1; ottaa huomioon, että 

maatalouden voimaperäistyminen 

(esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö, 

ympärivuotinen maanmuokkaus, 

lannoitteiden lisääntyvä käyttö ja 

agronomisten toimenpiteiden tiheys), joita 

ei ole sisällytetty tähän analyysiin, voivat 

muodostaa uskottavan syyn; toteaa, että 

maatalouden voimaperäistyminen on 

yhdistetty kasvien, hyönteisten, lintujen ja 

muiden lajien biologisen 

monimuotoisuuden yleiseen 

vähenemiseen; korostaa biologisen 

monimuotoisuuden ja elinvoimaisten 

ekosysteemien, etenkin mehiläisten ja 

muiden pölyttäjähyönteisten, keskeistä 

merkitystä terveen ja kestävän 

maatalouden varmistamisessa; 

 

____________ 

1 Ks. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., 

CH. korostaa biologisen 

monimuotoisuuden ja elinvoimaisten 

ekosysteemien, etenkin mehiläisten ja 

muiden pölyttäjähyönteisten, keskeistä 

merkitystä terveen ja kestävän 

maatalouden varmistamisessa; 
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Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) 

‘More than 75 percent decline over 27 years in total 

flying insect biomass in protected areas’. PLoS 

ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Tarkistus  52 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CI kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CI. on tyytyväinen siihen, että kolmen 

neonikotinoidin (imidaklopridi, 

klotianidiini ja tiametoksaami) käyttö 

ulkona on kiellettyä; katsoo, että kyseisiä 

kieltoja ei saisi heikentää aiheettomilla 53 

artiklan poikkeuksilla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Tarkistus  53 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CJ kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CJ. katsoo, että muita järjestelmän 

kannalta merkittäviä kasvinsuojeluaineita 

olisi mahdollisimman paljon rajoitettava, 

myös siementen käsittelyä varten, jos ne 

aiheuttavat vaaran ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Tarkistus  54 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CK kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CK. toteaa, että asetuksen 53 artiklan 

2 kohdan nojalla hätätapauksissa 

myönnettyjen lupien määrä on unionissa 

tasaisessa kasvussa; toteaa, että tietyt 

jäsenvaltiot turvautuvat 53 artiklaan 

merkittävästi muita enemmän; panee 

merkille EFSAn hiljattain tekemän 

arvioinnin, joka koskee kolmea 

hätätapauksen perusteella myönnettyä 

lupaa neonikotinoideille ja jossa todettiin, 

että joissakin tapauksissa luvat olivat 

lainsäädännön mukaisia mutta toisissa 

tapauksissa edellytykset eivät täyttyneet; 

CK. toteaa, että asetuksen 53 artiklan 

2 kohdan nojalla hätätapauksissa 

myönnettyjen lupien määrä on tasaisessa 

kasvussa joissakin jäsenvaltioissa, kun se 

taas toisissa vähenee; toteaa, että tietyt 

jäsenvaltiot turvautuvat 53 artiklaan 

merkittävästi muita enemmän; panee 

merkille EFSAn hiljattain tekemän 

arvioinnin, joka koskee kolmea 

hätätapauksen perusteella myönnettyä 

lupaa neonikotinoideille ja jossa todettiin, 

että joissakin tapauksissa luvat olivat 

lainsäädännön mukaisia mutta toisissa 

tapauksissa edellytykset eivät täyttyneet, ja 

näissä tapauksissa olisi tutkittava 

korvaamisen vaikutusta; toteaa komission 

panneen tuoreimmassa 

tarkastuskertomuksessa merkille, että 

jäsenvaltioissa hätälupien 

myöntämisjärjestelmät olivat tehokkaita 

arvioitaessa perusteita myöntää tällainen 

lupa rajoitettua ja valvottua käyttöä 

varten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Tarkistus  55 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CL kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CL. katsoo, että lupaprosessien 

järjestelmällinen viivästyminen voisi myös 

lisätä hätätapauksissa myönnettävien 

lupien käyttöä; ottaa huomioon, että 53 

artiklan mukaisten poikkeusten 

soveltaminen vähäisiin 

käyttötarkoituksiin muissa 

erityistilanteissa kuin todellisissa 

hätätilanteissa ei ole mahdollista tai 

tarkoituksenmukaista; toteaa, että EFSAn 

olisi tutkittava korvaavien aineiden 

vaikutusta sekä muiden kuin kemiallisten 

menetelmien saatavuutta; 

CL. toteaa, että jäsenvaltioissa 

noudatettavan kasvinsuojeluaineiden 

lupamenettelyn arviointia koskevan 

komission tarkastuskertomuksen mukaan 

enemmistö maista ei noudata lähes 

mitään asetuksen mukaisia lakisääteisiä 

määräaikoja ja että viivästyminen 

lakisääteisessä lupamenettelyssä 

erityisesti vähäisiä käyttötarkoituksia 

varten johtaa hätätapauksissa 

myönnettävien lupien hakemusten 

lisääntymiseen; toteaa, että kyvyttömyys 

käsitellä tuholaisia etenkin erityisten 

viljelykasvien osalta vaarantaa unionin 

ravintokasvien laadun, monipuolisuuden 

ja kestävän tuotannon; toteaa, että 

tuotannolle aiheutuvan riskin 

suuruudeksi on arvioitu yli miljardi euroa 

ja se käsittää tuotannon menetykset ja 

viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset; 

toteaa, että riskit vain pahenevat väestön 

lisääntyessä ja maankäyttöä koskevan 

paineen kasvaessa; 

Or. en 

 

 


