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9.1.2019 A8-0475/56 

Tarkistus  56 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että vaikka unionilla on yksi 

maailman tiukimmista järjestelmistä, 

asetusta ja sen täytäntöönpanoa on 

parannettava, jotta järjestelmä palvelee 

tarkoitustaan; 

1. katsoo, että vaikka unionilla on yksi 

maailman tiukimmista järjestelmistä, myös 

kaikkein tiukimpia järjestelmiä voidaan 

aina parantaa, myös täytäntöönpanon 

osalta, ja pitääkin myönteisenä asetuksen 

jatkuvaa parantamista ja erityisesti 

meneillään olevaa yleisen 

elintarvikelainsäädännön (asetus (EY) 

N:o 178/2002) uudelleentarkastelua; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/57 

Tarkistus  57 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan sellaisia 

tehoaineita, jotka ovat perimää 

vaurioittavia, syöpää aiheuttavia tai 

lisääntymiselle vaarallisia tai joilla on 

hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia, koskevien vaarallisuuteen 

perustuvien poissulkemisperusteiden 

täysimääräisen ja yhdenmukaisen 

soveltamisen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Tarkistus  58 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita soveltamaan 

riskinhallinnasta vastaavina tahoina 

asianmukaisesti ennalta varautumisen 

periaatetta, kun käytettävissä olevien 

tietojen arvioinnin perusteella on havaittu 

haitallisten terveysvaikutusten 

mahdollisuus mutta asiasta ei ole 

tieteellistä varmuutta, hyväksymällä 

väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, 

jotka ovat tarpeen ihmisten terveyden 

korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi; 

6. toteaa, että ennalta varautumisen 

periaatteen toteutumisesta on kannettu 

huolta mutta että monet tapaukset, kuten 

fiproniilia koskeva komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 781/2013 

ja neonikotinoidia koskeva komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 485/2013 

sekä se seikka, että asetuksen (EY) N:o 

1107/2009 voimaantulon jälkeen 22 

aineelle ei ole annettua hyväksyntää, 

osoittavat, että ennalta varautumisen 

periaatetta noudatetaan; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Tarkistus  59 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. suhtautuu myönteisesti tieteellisen 

neuvonannon mekanismin suositukseen 

siitä, että komission olisi edistettävä koko 

yhteiskunnassa käytävää laajempaa 

keskustelua, jotta saadaan aikaan EU:n 

laajuinen yhteinen näkemys kestävästä 

elintarviketuotannosta, mukaan lukien 

kasvinsuojeluaineiden rooli 

elintarviketuotannossa; katsoo, että näissä 

pohdinnoissa olisi muiden seikkojen ohella 

otettava huomioon elintarvikkeiden laatu, 

turvallisuus, saatavuus ja kohtuuhintaisuus 

kuluttajien kannalta, maataloustuotannosta 

saatavien tulojen kohtuullisuus ja 

maataloustuotannon pitkäaikainen 

kestävyys, ilmastonmuutos sekä lyhyen ja 

pitkän aikavälin riskit ja edut ihmisten ja 

eläinten terveyden ja ympäristön kannalta 

kasvinsuojeluaineiden käytön eri 

skenaarioissa, mukaan lukien integroitu 

torjunta ja vaihtoehto, ettei 

kasvinsuojeluaineita käytetä lainkaan; 

8. suhtautuu myönteisesti tieteellisen 

neuvonannon mekanismin suositukseen 

siitä, että komission olisi edistettävä koko 

yhteiskunnassa käytävää laajempaa 

keskustelua, jotta saadaan aikaan EU:n 

laajuinen yhteinen näkemys kestävästä 

elintarviketuotannosta, mukaan lukien 

kasvinsuojeluaineiden rooli 

elintarviketuotannossa; katsoo, että näissä 

pohdinnoissa olisi muiden seikkojen ohella 

otettava huomioon elintarvikkeiden laatu, 

turvallisuus, saatavuus ja kohtuuhintaisuus 

kuluttajien kannalta, maataloustuotannosta 

saatavien tulojen kohtuullisuus ja 

maataloustuotannon pitkäaikainen 

kestävyys, myös ottaen huomioon unionin 

vastuu maailman väestökasvua vastaavan 

elintarviketurvan edistämisestä kestävän 

kehityksen tavoitteen 2 mukaisesti, 

ilmastonmuutos sekä lyhyen ja pitkän 

aikavälin riskit ja edut ihmisten ja eläinten 

terveyden ja ympäristön kannalta 

kasvinsuojeluaineiden käytön eri 

skenaarioissa, mukaan lukien integroitu 

torjunta; toteaa, että myös 

kasvinsuojeluaineiden käyttämättä 

jättämiseen liittyy riskejä; korostaa, että 

kasvinsuojeluaineiden avulla 

liikennekäytävät ja kaupunkialueet 

voidaan pitää puhtaina rikkaruohoista, 

jotka toimivat tuhoeläinten 
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suojapaikkoina, ja pitää kurissa 

haitallisia vieraslajeja, kuten 

japanintataria, joka uhkaa rakennusten 

perustoja, tulvasuojelun rakenteita ja 

luonnon monimuotoisuutta; katsoo, että 

myös vaihtoehtoisten muiden kuin 

kemiallisten tekniikoiden ympäristöriskejä 

ja -hyötyjä olisi arvioitava; 

Or. en 



 

AM\1173498FI.docx  PE631.640v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Tarkistus  60 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa komissiota 

hyödyntämään tieteellisen neuvonannon 

mekanismiaan, kun se valmistelee 

ehdotuksia nykyisen sääntelykehyksen 

täytäntöönpanon parantamiseksi, mukaan 

lukien asetuksen meneillään olevan 

REFIT-arvioinnin tulos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Tarkistus  61 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että EU:n järjestelmässä 

olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 

kasvinsuojeluaineiden laajaan käyttöön ja 

myös ennalta ehkäisevään käyttöön, kun 

se ei ole asianmukaista, sekä niiden 

vaikutuksiin ihmisten terveyteen, eläinten 

terveyteen ja ympäristöön sekä resistenssin 

kehittymiseen kohdeorganismissa; 

9. katsoo, että EU:n järjestelmässä 

olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 

kasvinsuojeluaineiden väärinkäytön ja 

epäasianmukaisen käytön riskiin, ennalta 

ehkäisevän käytön menetelmät mukaan 

luettuina, sekä tällaisten käyttötapojen 

vaikutuksiin ympäristöön sekä resistenssin 

kehittymiseen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Tarkistus  62 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. toteaa, että kasvinsuojeluaineiden 

ennalta ehkäisevä käyttö voi monissa 

tapauksissa vähentää tarvetta turvautua 

myöhemmin kemiallisiin tai muihin kuin 

kemiallisiin keinoihin ja että ympäristön 

näkökulmasta lopputulos voi olla 

positiivinen; toteaa, että eräissä 

tapauksissa rikkaruohoesiintymien tai 

vakiintuneiden tuhoeläinkantojen tai 

tautien torjumiseen ei ole olemassa 

kasvinsuojeluaineiden käyttöön 

perustuvia vaihtoehtoja ja että näin ollen 

ennaltaehkäisevä käyttö on ainoa 

menetelmä, jolla voidaan estää sadon 

määrän ja laadun heikkeneminen; panee 

merkille myös, että eräiden 

kasvinsuojeluaineiden käyttötapa on 

sellainen, että ollakseen vaikuttavia niitä 

on käytettävä ennen rikkaruohojen 

esiintymistä; katsoo siksi, että 

kasvinsuojeluaineiden ennalta ehkäisevän 

käytön olisi pysyttävä osana niitä 

käsittelyjä ja suojakeinoja, joihin viljelijä 

voi turvautua; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Tarkistus  63 

Anthea McIntyre 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita olemaan sallimatta enää 

kasvinsuojeluaineiden käyttöä direktiivin 

2009/128/EY 12 artiklan a alakohdassa 

määritellyillä suuren yleisön tai herkkien 

väestöryhmien käyttämillä alueilla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Tarkistus  64 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa luomaan tehokkaan 

markkinoille saattamisen jälkeisen 

seurantajärjestelmän, jonka avulla voidaan 

valvoa järjestelmällisesti 

kasvinsuojeluaineiden käytön todellisia 

vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen 

ja ympäristöön kokonaisuutena, myös 

pitkällä aikavälillä; korostaa, että 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

saattamisen jälkeisen seurannan avulla 

olisi varmistettava tehokas tietojen keruu 

ja viestintä kaikkien sidosryhmien 

keskuudessa, ja toteaa, että tämän olisi 

oltava avointa ja julkisesti saatavilla; 

kehottaa Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaista 

(EFSA) ja Euroopan kemikaalivirastoa 

(ECHA) laatimaan yhdenmukaistetut 

ohjeet tämän alan tehokasta markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa varten; 

15. kehottaa luomaan tehokkaan 

markkinoille saattamisen jälkeisen 

seurantajärjestelmän, jonka avulla voidaan 

valvoa kasvinsuojeluaineiden käytön 

vaikutuksia maatalouden tuottavuuteen 

sekä ihmisten ja eläinten terveyteen ja 

ympäristöön kokonaisuutena; katsoo, että 

terveys- ja elintarviketarkastuksista ja 

analysoinnista vastaava komission osasto 

voi olla tärkeässä asemassa tässä 

tehtävässä; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Tarkistus  65 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota tekemään 

epidemiologisen tutkimuksen 

kasvinsuojeluaineiden todellisista 

vaikutuksista ihmisten terveyteen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


