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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.1.2019 A8-0475/76 

Tarkistus  76 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. kehottaa avoimuuden 

varmistamiseksi antamaan yleisölle 

mahdollisuuden tutustua koneellisesti 

luettavassa muodossa edellä mainittuihin 

tutkimuksiin kokonaisuudessaan, mukaan 

lukien kaikki täydentävät tiedot ja 

hyväksymishakemuksiin liittyvät tiedot, ja 

mahdollistamaan siten oikea-aikainen 

riippumaton valvonta ja huolehtimaan 

samalla henkilötietojen suojasta sekä 

varmistamaan, että tutkimuksia pyytäneet 

tahot voivat käyttää niitä vain muihin 

kuin kaupallisiin tarkoituksiin, jotta 

turvataan asiaa koskevat teollis- ja 

tekijänoikeudet; 

41. kehottaa avoimuuden 

varmistamiseksi antamaan yleisölle 

mahdollisuuden tutustua koneellisesti 

luettavassa muodossa edellä mainittuihin 

tutkimuksiin kokonaisuudessaan 

kunnioittaen täysimääräisesti teollis- ja 

tekijänoikeuksia ja hyväksyntämenettelyn 

asianmukaisessa vaiheessa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Tarkistus  77 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. pyytää komissiota arvioimaan, 

olisiko tarkoituksenmukaista, ettei 

hakijalta enää vaadittaisi vertaisarvioidun 

vapaasti käytettävissä olevan tieteellisen 

aineiston toimittamista tehoaineista ja 

niihin liittyvistä valmisteista vaan tehtävä 

annettaisiin esittelevälle jäsenvaltiolle, 

jota EFSA avustaisi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Tarkistus  78 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. korostaa, että vertaisarvioidulle 

vapaasti käytettävissä olevalle tieteelliselle 

aineistolle, kun sellaista on saatavilla, 

olisi arvioinnissa annettava vastaava 

painoarvo kuin hyvään 

laboratoriokäytäntöön perustuville 

tutkimuksille; katsoo, että niitä molempia 

voidaan käyttää arvioinnissa ja niitä olisi 

painotettava sen mukaan, millainen on 

tutkimusten suhteellinen laatu ja niiden 

merkitys käsiteltävänä olevan hakemuksen 

kannalta; 

43. korostaa, että vertaisarvioitu 

vapaasti käytettävissä oleva tieteellinen 

aineisto ja hyvään laboratoriokäytäntöön 

perustuvat tutkimukset ovat yhtä lailla 

käyttökelpoisia arvioinnissa ja niitä olisi 

painotettava sen mukaan, millainen on 

tutkimusten suhteellinen laatu ja niiden 

merkitys käsiteltävänä olevan hakemuksen 

kannalta; pitää merkityksettömänä sitä, 

kuka tekee ja rahoittaa tutkimuksia, 

kunhan tutkimukset suunnitellaan, 

toteutetaan ja niistä raportoidaan 

tieteellisten standardien mukaisesti ja 

arvioidaan niiden tieteellisten ansioiden 

perusteella; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/79 

Tarkistus  79 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. pyytää komissiota arvioimaan, 

olisiko tarkoituksenmukaista, ettei 

hakijaa enää vaadittaisi arvioimaan 

hakemuksen osana toimitettavia tietoja 

vaan tehtävä annettaisiin esittelevälle 

jäsenvaltiolle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/80 

Tarkistus  80 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. kehottaa toteuttamaan tieteellisen 

aineiston arviointia koskevien nykyisten 

sääntöjen riippumattoman 

uudelleenarvioinnin, jotta varmistetaan, 

että kaikki asiaa koskevat tutkimukset 

otetaan huomioon; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/81 

Tarkistus  81 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. kehottaa komissiota vahvistamaan 

maaperän ja pintavesien jäämien 

enimmäismäärät käyttäen muun muassa 

markkinoille saattamisen jälkeisestä 

ympäristöseurannasta saatuja tietoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/82 

Tarkistus  82 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. kehottaa EFSAa päivittämään 

ohjeasiakirjansa säännöllisesti niin, että se 

on kaikilla asiaa koskevilla aloilla linjassa 

viimeaikaisimman kehityksen kanssa, jotta 

voidaan arvioida pintavesissä, 

maaperässä, ilmassa ja pölyssä olevien 

tehoaineiden, valmisteiden ja seosten 

jäämien lyhyen ja pitkän aikavälin 

vaikutuksia; 

58. kehottaa EFSAa päivittämään 

ohjeasiakirjansa säännöllisesti niin, että se 

on kaikilla asiaa koskevilla aloilla linjassa 

viimeaikaisimman kehityksen kanssa; 

Or. en 



 

AM\1173501FI.docx  PE631.640v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Tarkistus  83 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita hyväksymään pysyvässä 

kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 

rehukomiteassa (PAFF-komitea) 

viipymättä mahdolliset valmisteilla olevat 

ohjeistukset, mukaan lukien mehiläisiä 

koskevat EFSAn päivitetyt ohjeet, joita se 

käytti kolmea neonikotinoidia koskevassa 

äskettäin tehdyssä tarkistuksessa; 

60. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita hyväksymään pysyvässä 

kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 

rehukomiteassa (PAFF-komitea) 

viipymättä mahdolliset valmisteilla olevat 

ohjeistukset,; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Tarkistus  84 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. kehottaa EFSAa valmisteilla olevan 

ohjeistuksen hyväksymisestä riippumatta 

päivittämään mehiläisiä koskevaa 

ohjeasiakirjaa vielä niin, että siinä otetaan 

huomioon muut pölyttäjälajit sekä 

sekavaikutukset ja tekninen toteutettavuus; 

61. kehottaa EFSAa päivittämään 

mehiläisiä koskevaa ohjeasiakirjaa vielä 

niin, että siinä otetaan huomioon muut 

pölyttäjälajit sekä sekavaikutukset ja 

tekninen toteutettavuus; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/85 

Tarkistus  85 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. kehottaa EFSAa, komissiota ja 

jäsenvaltioita soveltamaan ”turvallista” 

altistumista laskettaessa erityistä 

turvallisuuskerrointa, jotta voidaan 

puuttua mahdolliseen seoksen 

myrkyllisyyteen tapauksissa, joissa 

epävarmuutta on edelleen paljon eikä sitä 

ole ei voitu vähentää seosten lisätesteillä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


