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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.1.2019 A8-0475/96 

Tarkistus  96 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. kehottaa komissiota arvioimaan, 

olisiko aiheellista antaa 

kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi 

EFSAn vastuulle mutta pitää kuitenkin 

samalla kiinni siitä, että 

kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä 

koskeva varsinainen päätös olisi tehtävä 

kansallisella tasolla maakohtaisten 

tilanteiden huomioon ottamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Tarkistus  97 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

98 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

98. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 

tehokkuutta paremman vyöhykkeiden 

sisäisen ja välisen koordinaation avulla 

työmäärän tasaamiseksi ja kunkin 

jäsenvaltion resurssien käyttämiseksi 

parhaalla mahdollisella tavalla sekä 

myöntämään asetuksen 53 artiklan 

mukaisia poikkeuksia vain silloin, kun 

voimassa olevia vaatimuksia noudatetaan 

tarkasti; 

98. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 

tehokkuutta paremman vyöhykkeiden 

sisäisen ja välisen koordinaation avulla 

työmäärän tasaamiseksi ja kunkin 

jäsenvaltion resurssien käyttämiseksi 

parhaalla mahdollisella tavalla sekä 

myöntämään asetuksen 53 artiklan 

mukaisia poikkeuksia vain silloin, kun ne 

ovat asetuksen säännösten mukaisia eli 

kun niiden voimassaolo on rajoitettu 

enintään 120 päivään, niiden käyttö on 

rajoitettua ja valvottua ja koska 

toimenpide on tarpeen sellaisen uhan 

vuoksi, joka ei ole hallittavissa muilla 

kohtuullisilla keinoilla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Tarkistus  98 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

100 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

100. kehottaa jäsenvaltioita 

parantamaan lupamenettelyjen 

täytäntöönpanoa kansallisella tasolla 

rajoittaakseen asetuksen 53 artiklan 

mukaisesti myönnettyjen poikkeusten ja 

pidennysten soveltamisen todellisiin 

hätätilanteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 

soveltamaan tarkasti asetuksen 

53 artiklaa, hyväksymään ja 

käsittelemään ainoastaan täydelliset 

poikkeuksia koskevat hakemukset ja 

toimittamaan ainoastaan täydelliset 

poikkeuksia koskevat ilmoitukset 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille; 

100. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 

tarkasti kasvinsuojeluaineiden 

hyväksyntämenettelyn yleisille 

näkökohdille asetettuja lakisääteisiä 

määräaikoja ja erityisesti vähäistä käyttöä 

koskevia määräaikoja; korostaa, että 

lakisääteisten määräaikojen aiempaa 

tarkemmalla noudattamisella olisi 

myötävaikutettava siihen, että 53 artiklan 

mukaisten hätätapauksissa myönnettävien 

lupien tarve vähenee; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Tarkistus  99 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

101 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

101. kehottaa komissiota käyttämään 

täysimääräisesti 53 artiklan 2 ja 3 kohdan 

mukaisia valvontaoikeuksiaan 53 artiklan 

mukaisesti myönnettyjen poikkeusten ja 

pidennysten rajoittamiseksi perusteltuihin 

hätätilanteisiin; 

101. kehottaa komissiota käyttämään 

täysimääräisesti 53 artiklan 2 ja 3 kohdan 

mukaisia valvontaoikeuksiaan sen 

varmistamiseksi, että poikkeukset ja 

pidennykset ovat asetuksen säännösten 

mukaisia, eli niiden voimassaolo on 

rajoitettu enintään 120 päivään, niiden 

käyttö on rajoitettua ja valvottua ja niitä 

sovelletaan, koska toimenpide on tarpeen 

sellaisen uhan vuoksi, joka ei ole 

hallittavissa muilla kohtuullisilla 

keinoilla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Tarkistus  100 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

102 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että asianomaisten 

sidosryhmien julkinen kuuleminen 

järjestetään ennen 53 artiklan mukaisen 

hätätilanteeseen liittyvän luvan 

myöntämistä viivyttämättä kuitenkaan 

tarpeettomasti hätätilanteisiin liittyvän 

luvan myöntämistä ja että kaikille 

asianomaisille sidosryhmille tiedotetaan 

oikea-aikaisesti, myönnetäänkö 

hätätilanteeseen liittyvä lupa vai 

evätäänkö se; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Tarkistus  101 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

103 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. kehottaa jäsenvaltioita 

julkaisemaan saamansa täytetyt 

hakemuslomakkeet, joissa pyydetään 

hätätilanteeseen liittyvää lupaa 

53 artiklan mukaisesti, riippumatta siitä, 

myönnetäänkö lupa vai ei; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Tarkistus  102 

Anthea McIntyre 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

112 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

112. kehottaa ottamaan käyttöön 

yhdenmukaistetun ”vähäisen käytön” 

määritelmän tasapuolisten 

toimintaedellytysten edistämiseksi sekä 

suosittelee, että laaditaan yksi ainoa 

unionin luettelo pääasiallisista 

viljelykasveista; 

112. kehottaa ottamaan käyttöön 

yhdenmukaistetun ”vähäisen käytön” 

määritelmän tasapuolisten 

toimintaedellytysten edistämiseksi; 

Or. en 

 

 


