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9.1.2019 A8-0475/86 

Tarkistus  86 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. kehottaa tarjoamaan riittävät 

resurssit kokonaisvaltaisen markkinoille 

saattamisen jälkeisen 

ympäristöseurannan ja -analyysin 

mahdollistamiseksi, mukaan lukien 

maaperän ja pölyn torjunta-ainejäämien 

seuranta, ja toteaa, että tulokset olisi 

jaettava EFSAn kanssa;  

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Tarkistus  87 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. kehottaa komission tieteellisen 

neuvonannon mekanismia toimimaan 

pyynnöstä sovittelijana tehoaineita 

koskevissa tieteellisissä erimielisyyksissä;

  

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Tarkistus  88 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. kehottaa tieteellisen neuvonannon 

mekanismia aloittamaan kaikkien 

glyfosaatin ja glyfosaattipohjaisten 

valmisteiden karsinogeenisuutta 

käsittelevien saatavilla olevien 

tutkimusten järjestelmällisen tarkastelun, 

jotta voidaan arvioida, olisiko perusteltua 

tarkastella uudelleen glyfosaatille 

myönnettyä hyväksyntää asetuksen 

21 artiklan mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/89 

Tarkistus  89 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. pitää erittäin valitettavina lukuisia 

viivästyksiä jäsenvaltioiden ja komission 

tasolla ennen EFSAn vertaisarviointia ja 

sen jälkeen, erityisesti viivästyksiä 

poissulkemisperusteet täyttävien aineiden 

arvioinnissa, ja kehottaa esitteleviä 

jäsenvaltioita ja komissiota noudattamaan 

asetuksessa säädettyjä määräaikojaan;

  

76. pitää erittäin valitettavina lukuisia 

viivästyksiä jäsenvaltioiden tasolla ennen 

EFSAn vertaisarviointia ja sen jälkeen, 

erityisesti viivästyksiä 

poissulkemisperusteet täyttävien aineiden 

arvioinnissa, ja kehottaa esitteleviä 

jäsenvaltioita ja komissiota noudattamaan 

asetuksessa säädettyjä määräaikojaan; 

Or. en 



 

AM\1173502FI.docx  PE631.640v01-00 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Tarkistus  90 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. kehottaa komissiota rajoittamaan 

vahvistavien tietojen menettelyn käytön 

tiukasti asetuksen 6 artiklan f alakohdassa 

säädettyyn tarkoitukseen eli tapauksiin, 

joissa arviointimenettelyn aikana tai uuden 

tieteellisen ja teknisen tietämyksen 

seurauksena vahvistetaan uusia 

vaatimuksia; katsoo, että kansanterveyden 

ja ympäristön suojelun on oltava kaikkein 

ensisijaisin tavoite, ja samaan aikaan 

hakijoille on annettava luotettava 

hyväksymiseen sovellettava aikataulu; 

korostaa, että tehoaineiden hyväksymisen 

kannalta on olennaista, että asiakirjat ovat 

täydelliset; pitää valitettavana, että 

vahvistettavien tietojen menettelyssä 

sovellettu poikkeus on johtanut siihen, 
että ainakin kaksi tehoainetta, joille 

muutoin olisi asetettu rajoituksia, ovat 

jääneet markkinoille pitkäksi aikaa;  

80. kehottaa komissiota arvioimaan 

vahvistavien tietojen menettelyn käyttöä ja 

rajoittamaan sen soveltamista asetuksen 

6 artiklan f alakohdassa säädettyyn 

tarkoitukseen eli tapauksiin, joissa 

arviointimenettelyn aikana tai uuden 

tieteellisen ja teknisen tietämyksen 

seurauksena vahvistetaan uusia 

vaatimuksia; katsoo, että kansanterveyden 

ja ympäristön suojelun on oltava kaikkein 

ensisijaisin tavoite, ja samaan aikaan 

hakijoille on annettava luotettava 

hyväksymiseen sovellettava aikataulu; 

korostaa, että tehoaineiden hyväksymisen 

kannalta on olennaista, että asiakirjat ovat 

täydelliset; toteaa, että suurimmassa 

osassa tapauksista vahvistavat tiedot 

vahvistivat täysin komission 

hyväksymispäätökset ja että vain kahdessa 

näistä tapauksista vahvistavien tietojen 

arviointi johti uusien 

riskinhallintatoimenpiteiden 

hyväksymiseen ; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/91 

Tarkistus  91 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

83 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

83. kehottaa komissiota myös 

varmistamaan, että markkinoille 

saattamisen jälkeisessä seurannassa 

arvioidaan toteutettujen 

hallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta;  

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Tarkistus  92 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. kehottaa alkuperältään biologisista 

vähäriskisistä torjunta-aineista 

15. helmikuuta 2017 antamansa 

päätöslauselman sekä asetuksen 

täytäntöönpanosta 13. syyskuuta 2018 

antamansa päätöslauselman mukaisesti 

komissiota esittämään ennen vuoden 2018 

loppua erityisen lainsäädäntöehdotuksen 

asetuksen muuttamiseksi meneillään 

olevan REFIT-menettelyn ulkopuolella, 

jotta voidaan ottaa käyttöön tiukka, 

korkeatasoinen ja nopea arviointi-, 

hyväksymis- ja rekisteröintiprosessi;  

86. kehottaa alkuperältään biologisista 

vähäriskisistä torjunta-aineista 

15. helmikuuta 2017 antamansa 

päätöslauselman sekä asetuksen 

täytäntöönpanosta 13. syyskuuta 2018 

antamansa päätöslauselman mukaisesti 

komissiota esittämään ennen vuoden 2018 

loppua erityisen lainsäädäntöehdotuksen 

asetuksen muuttamiseksi meneillään 

olevan REFIT-menettelyn ulkopuolella, 

jotta voidaan ottaa käyttöön tiukka, 

korkeatasoinen ja arviointi-, hyväksymis- 

ja rekisteröintiprosessi; korostaa, että 

alkuperältään biologisiin 

kasvinsuojeluaineisiin olisi sovellettava 

samoja tiukkoja arviointeja kuin muihin 

aineisiin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Tarkistus  93 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. kehottaa komissiota tekemään 

vyöhykejärjestelmää koskevan 

perusteellisen arvioinnin sen 

selvittämiseksi, miten voidaan parhaiten 

varmistaa kasvinsuojeluaineiden 

asianmukainen ja yhdenmukaistettu 

tieteellinen arviointi ja samalla turvata 

jäsenvaltioiden tehtävät 

kasvinsuojeluaineita koskevaa lupaa 

hyväksyttäessä, rajoitettaessa tai 

evättäessä, sekä tarkistamaan luvan 

epäämistä koskevia rajoituksia;  

88. suhtautuu myönteisesti 

aluekohtaisen hyväksymisjärjestelmän 

perusajatukseen ja tavoitteisiin ja 

muistuttaa, että järjestelmän pitäisi 

periaatteessa tehdä kasvinsuojeluaineiden 

hyväksynnästä nopeampaa ja 

kustannustehokkaampaa kaikkien 

osapuolten kannalta; pitää valitettavana, 

että huolimatta pyrkimyksistä välttää 

kaksinkertainen arviointi, PEST-

valiokunta on osoittanut, että alueiden 

välillä on eroja siinä, miten ne soveltavat 

vastavuoroisen tunnustamisen 

menettelyjä; vaatii, että komissio ja 

jäsenvaltiot parantavat vyöhykekohtaisen 

järjestelmän toimintaa ja tehokkuutta 

vahvistamalla koordinointia ja panemalla 

täysimääräisesti täytäntöön 

vastavuoroisen tunnustamisen; kehottaa 

tähän liittyen komissiota tekemään 

vyöhykejärjestelmää koskevan 

perusteellisen arvioinnin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Tarkistus  94 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

92 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

92. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kaikille 

kasvinsuojeluaineille tehdään 

asianmukaiset arvioinnit, mukaan lukien 

altistumisskenaariot, kasvinsuojeluaineesta 

itsestään saatujen tietojen perusteella, ja 

katsoo, että kasvinsuojeluaineita 

koskevien tietojen ekstrapolointia ei 

pitäisi tehdä tehoaineista saaduista 

tiedoista, jollei se ole tieteellisesti 

perusteltua ja vahvistettu luotettavaksi 

markkinoille saattamisen jälkeisen 

seurannan perusteella; 

92. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kaikille 

kasvinsuojeluaineille tehdään 

asianmukaiset arvioinnit, mukaan lukien 

altistumisskenaariot, kasvinsuojeluaineesta 

itsestään saatujen tietojen perusteella; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Tarkistus  95 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

96 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

96. 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;  

96. 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 

 

 


