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9.1.2019 A8-0475/103 

Tarkistus  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF-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, 

asetusta ja sen täytäntöönpanoa on 

parannettava, jotta järjestelmä palvelee 

tarkoitustaan; toteaa, että EU:n ilmoittama 

kuluttajansuojan ja viljelijöiden suojelun 

taso ei ole läheskään tyydyttävä ja että 

torjunta-aineiden lupamenettelyä on 

uudistettava perusteellisesti siten, että se 

toteutetaan ensisijaisesti jäsenvaltioiden 

tasolla; ehdottaa, että tulevaa 

lupamenettelyä muutetaan vähintään 

seuraavasti:  

a) Eurooppalaisen tieteellisen arvioinnin 

on katettava kasvinsuojeluaineet 

(tehoaineet, liitännäisaineet ja apuaineet) 

eikä enää pelkästään tehoaine, 

arviointikomitean tilaamien tutkimusten 

perusteella eikä enää hakijan 

toimittamien tutkimusten perusteella 

(rahoitusmenetelmä määritetään 

myöhemmin); 

b) arviointi olisi suoritettava 

jäsenvaltioiden nimeämien sellaisten 

asiantuntijoiden toimesta, joiden 

mahdollisia eturistiriitoja olisi 

hallinnoitava Kansainvälisen 

syöväntutkimuslaitoksen (IARC) 

soveltaman mallin mukaisesti; 

c) EFSAn tehtävä olisi koordinoida 

kansallisten asiantuntijoiden työtä ja 
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vastata teknisestä sihteeristöstä; 

d) jäsenvaltioiden on voitava kieltää EU:n 

tasolla luvan saaneen tuotteen käyttö 

alueellaan sekä kieltää sellaisten 

elintarvikkeiden käyttö ja erityisesti 

tuonti, joita on käsitelty 

kasvinsuojeluaineilla, joiden käytön ne 

ovat kieltäneet;  

e) olisi otettava käyttöön tiukka 

kasvinsuojeluaineiden 

valvontajärjestelmä, jotta tarvittaessa 

voidaan antaa varoitus sen jälkeen, kun 

tuote on saatettu markkinoille, sekä 

seurantaverkko, jossa on mukana monia 

erilaisia sidosryhmiä, kuten viljelijöitä; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Tarkistus  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa ottamaan seuraavassa 

yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) 

huomioon välttämättömän siirtymisen 

maatalousjärjestelmään, joka on 

vähemmän riippuvainen 

kasvinsuojeluaineista, toteuttamalla 

tarvittavat toimenpiteet viljelijöiden 

tukemiseksi, erityisesti tämän 

siirtymävaiheen taloudellisten vaikutusten 

osalta, ja tukemaan innovatiivisia 

käytäntöjä ja tuotteita; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Tarkistus  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. katsoo, että tiukimmat 

lupamenettelyt Euroopassa ovat 

tehottomia tai jopa haitallisia, jos 

eurooppalaisia tuottajia ei suojella 

kotimarkkinoillaan epäreilulta kilpailulta, 

erityisesti Euroopassa kielletyillä torjunta-

aineilla käsiteltyjen tuotteiden tuonnin 

osalta; vaatii näin ollen lopettamaan 

neuvottelut ja kumoamaan 

vapaakauppasopimukset ainakin niiden 

maataloutta koskevien näkökohtien 

osalta; edellyttää lopuksi, että tuontia 

koskevien tullitarkastusten tulokset 

julkaistaan neljännesvuosittain; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Tarkistus  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 c. toteaa, että EFSAn johto on 

epäonnistunut tehtävässään, ja vaatii, että 

viraston johtaja ja sen torjunta-

aineyksikön päällikkö eroavat 

välittömästi; 

Or. en 

 

 


