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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.1.2019 A8-0475/66 

Tarkistus  66 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä käynnissä olevaa 

EFSAn hanketta DNT-vaikutusten 

mallintamiseksi mutta pitää sitä 

riittämättömänä, kunnes on olemassa 

lakisääteinen vaatimus, että tehoaineiden 

ja torjunta-aineiden muiden ainesosien 

DNT-vaikutukset on arvioitava osana 

hyväksymisprosessia; kehottaa siksi 

komissiota arvioimaan vaihtoehdot sen 

varmistamiseksi, että 

kasvinsuojeluaineiden tehoaineet ja muut 

ainesosat arvioidaan DNT-vaikutusten 

osalta ja että tällöin otetaan 

täysimääräisesti huomioon luotettavat 

mekaanisluonteiset DNT-vaarojen 

arviointimenetelmät, joissa keskitytään 

ihmisiin eikä käytetä eläimiä;  

20. pitää myönteisenä käynnissä olevaa 

EFSAn hanketta DNT-vaikutusten 

mallintamiseksi; panee merkille, että 

komission asetuksessa (EU) N:o 283/2013 

säädetään jo lakisääteisestä vaatimuksesta 

tehdä kehitystutkimuksia ja 

neurotoksisuutta koskevia tutkimuksia; 

korostaa, että näiden tutkimusten tulosten 

perusteella DNT-testejä voitaisiin 

käynnistää lisää OECD:n testiohjeen 

TG426 mukaisesti; kehottaa komissiota 

arvioimaan vaihtoehdot sen 

varmistamiseksi, että 

kasvinsuojeluaineiden tehoaineet ja muut 

ainesosat arvioidaan DNT-vaikutusten 

osalta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/67 

Tarkistus  67 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa EFSAa ja komissiota 

parantamaan riskejä koskevaa 

viestintäänsä, jotta yleisö saisi tietoa 

asianmukaisella, ymmärrettävällä ja 

helpolla tavalla; katsoo, että on tärkeää 

parantaa suuren yleisön tietämystä 

vaaroista ja riskeistä sekä hyväksyttävistä 

ja kohtuuttomista vaaroista ja riskeistä, 

lisätä tietoisuutta jäämien 

enimmäismääriä koskevien arvojen 

noudattamisesta kaikkialla Euroopassa ja 

tiedottaa käyttäjille mahdollisista 

riskinhallintatoimenpiteistä; 

25. kehottaa EFSAa ja komissiota 

parantamaan viestintäänsä, jotta 

kansalaisille voidaan tiedottaa 
asianmukaisella ja helposti 

ymmärrettävällä tavalla 

kasvinsuojelutuotteiden tarpeesta 

turvallisten ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tuotannossa sekä niistä 

mahdollisista vaikutuksista ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön; korostaa, että 

tähän olisi sisällyttävä selvitys vaaran ja 

riskin, hyväksyttävien riskien ja 

vakiintuneiden turvallisten käyttötapojen 

välisestä erosta, ja katsoo, että 

kasvinsuojeluaineiden käytön vaarat ja 

riskit olisi asetettava oikeaan 

asiayhteyteensä muiden kotitalouksien 

kemikaalien ja aineiden kanssa; 

suosittelee, että nämä tiedot ovat helposti 

saatavilla ja että käyttäjille tiedotetaan 

mahdollisista riskinhallintatoimenpiteistä; 

Or. en 



 

AM\1173500FI.docx  PE631.640v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/68 

Tarkistus  68 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa panemaan 3R-periaatteen 

(korvaaminen, vähentäminen ja 

parantaminen) kaikilta osin täytäntöön; 

26. kehottaa panemaan 

täysimääräisesti täytäntöön 3R-periaatteen 

eläinkokeiden vaiheiden ja vaikutusten 

vähentämiseksi tieteellistä testausta 

koskevan unionin politiikan mukaisesti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Tarkistus  69 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa komissiota tekemään 

ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi 

siten, että sillä on valtuudet hyväksyä 

työohjelma, joka koskee 

hyväksymishakemuksia käsittelevän 

esittelevän jäsenvaltion nimeämistä 

riippumatonta, objektiivista ja avointa 

arviointia koskevien seuraavien 

perusteiden perusteella: asiantuntemus, 

resurssit, eturistiriidattomuus, merkitys 

tuotteen kannalta, tekninen kapasiteetti ja 

kyky saada aikaan tieteellisesti vankkoja 

ja luotettavia tuloksia annetussa 

aikataulussa yhdistettynä laaja-alaiseen 

vertaisarviointiin ja sidosryhmien 

kuulemiseen vastaavalla tavalla kuin 

tehoaineiden uudelleenhyväksyntää 

koskevassa järjestelmässä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/70 

Tarkistus  70 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. kehottaa komissiota 

kohdentamaan uusimista koskevien 

hakemusten arvioinnin eri jäsenvaltiolle 

kuin sille, joka toteutti aiemmat 

arvioinnit, edellyttäen, että tarvittava 

asiantuntemuksen ja resurssien taso 

voidaan varmistaa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Tarkistus  71 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. pyytää komissiota varmistamaan, 

että esitteleviksi jäsenvaltioiksi voivat tulla 

ainoastaan jäsenvaltiot, jotka voivat taata 

arvioinnin korkean laadun ja joilla on 

tehokkaat menettelyt eturistiriitojen 

arvioimiseksi;  

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/72 

Tarkistus  72 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. kehottaa jäsenvaltioita lisäksi 

toteuttamaan vastuullisesti GLP-

sertifioitujen laboratorioiden tarkastukset, 

ja kehottaa komissiota luomaan unionin 

todentamisjärjestelmän sen johdolla 

tehtäviä jäsenvaltioiden tarkastuksia 

varten;  

37. kehottaa jäsenvaltioita lisäksi 

toteuttamaan vastuullisesti GLP-

sertifioitujen laboratorioiden tarkastukset; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/73 

Tarkistus  73 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. panee merkille komission 

ehdotuksen elintarvikeketjuun 

kohdistuvan EU:n riskinarvioinnin 

avoimuudesta ja kestävyydestä ja pitää 

täten myönteisenä mahdollisuutta 

parantaa nykytilannetta tältä osin;  

38. painottaa tieteeseen perustuvan 

lähestymistavan merkitystä tehoaineiden 

hyväksymisessä, avoimuutta ja tehokasta 

riskiviestintää, jotta voidaan varmistaa 

riskinhallintapäätösten ja kuluttajien 

luottamuksen hyväksyttävyys; toteaa, että 

avoimuuden ja riskiviestinnän 

parantaminen ovat komission äskettäin 

antaman yleisen 

elintarvikelainsäädännön (asetus (EY) 

N:o 178/2002) uudistamista koskevan 

ehdotuksen kaksi keskeistä tavoitetta, ja 

pitää myönteisenä mahdollisuutta 

vahvistaa luottamusta 

hyväksyntäjärjestelmään; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Tarkistus  74 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. ilmaisee huolensa parlamentin 

ensimmäisen käsittelyn kannasta yleisen 

elintarvikelainsäädännön (asetus (EY) 

N:o 178/2002) uudistamiseen, joka 

velvoittaa yritykset julkaisemaan 

turvallisuustietoja riskinarvioinnin 

alussa; katsoo, että se, että kolmannet 

osapuolet voisivat tunnistaa, mitä tietoja 

hakemuksessa ei ole, voisi heikentää 

EFSAn kykyä hoitaa työtään 

riippumattomasti; muistuttaa, että EFSA 

antaa jo asianomaisille osapuolille 

mahdollisuuden esittää kommentteja 

tutkimuksista, jotka se on tilannut 

tieteellisen lausuntonsa julkaisemisen 

jälkeen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Tarkistus  75 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. pitää tärkeänä, että hakijoiden 

edellytetään rekisteröivän kaikki 

suoritettavat lakisääteiset tutkimukset 

julkiseen rekisteriin ja että annetaan 

mahdollisuus kommentointiaikaan, 

jolloin sidosryhmät voivat toimittaa 

olemassa olevia tietoja sen 

varmistamiseksi, että kaikki 

merkitykselliset tiedot otetaan huomioon; 

korostaa, että julkista rekisteriä koskeviin 

säännöksiin sisältyy myös se, että 

sertifioidut laboratoriot rekisteröivät 

tutkimuksen alkamis- ja päättymispäivät 

ja että verrokkitiedot julkaistaan ja 

sisällytetään historiallisten verrokkien 

rekisteriin, mukaan lukien suoritettavia 

testejä koskevat menetelmät, 

henkilötietojen suojaa noudattaen; 

katsoo, että hakemuksen mukana voidaan 

toimittaa vain rekisteröityjä lakisääteisiä 

tutkimuksia;  

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


