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9.1.2019 A8-0475/107 

Tarkistus  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. on huolestunut siitä, että 

kasvinsuojeluaineita käytetään 

laajamittaisesti tautien ennaltaehkäisyyn 

tarpeettomasti; 

O. on huolestunut siitä, että 

synteettisiä kasvinsuojeluaineita käytetään 

laajamittaisesti tautien ennaltaehkäisyyn, ja 

katsoo, että se on vastoin periaatetta, 

jonka mukaan integroitua 

tuholaistorjuntaa käytetään vasta 

viimeisenä keinona; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Tarkistus  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BQ a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  BQ a. toteaa, että asetuksen (EY) N:o 

1107/2009 nojalla tällä hetkellä 

hyväksytyt viisi tehoainetta ovat 

korvattavia aineita, joilla on 

hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia ja joihin kuuluu 

neonikotinoidi tiaklopridi, johon ei 

sovelleta mitään rajoituksia EU:n tasolla; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Tarkistus  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BQ b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  BQ b. toteaa, että useiden tehoaineiden 

hyväksynnän voimassaoloajan toistuva 

pidentäminen, joka johtuu arvioinnin 

viiveistä, jotka ovat ”hakijoiden 

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella”, 

vaikuttaa muodostuneen 

vakiomenettelyksi; toteaa, että tämä on 

ilmeistä klooripyrifossin osalta, sillä sen 

hyväksynnän voimassaoloaikaa on 

pidennetty kolme kertaa viiden viime 

vuoden aikana huolimatta sen 

todistetuista hermoston kehitykseen 

kohdistuvista myrkyllisyysvaikutuksista; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Tarkistus  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CI kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CI. on tyytyväinen siihen, että kolmen 

neonikotinoidin (imidaklopridi, 

klotianidiini ja tiametoksaami) käyttö 

ulkona on kiellettyä; katsoo, että kyseisiä 

kieltoja ei saisi heikentää aiheettomilla 53 

artiklan poikkeuksilla; 

CI. on tyytyväinen siihen, että kolmen 

neonikotinoidin (imidaklopridi, 

klotianidiini ja tiametoksaami) käyttö 

ulkona on kiellettyä; katsoo, että kyseisiä 

kieltoja ei saisi heikentää aiheettomilla 53 

artiklan poikkeuksilla; toteaa, että EU:n 

moratorio ei koske neonikotinoidi 

tiaklopridia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Tarkistus  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan CK kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

CK. toteaa, että asetuksen 53 artiklan 

2 kohdan nojalla hätätapauksissa 

myönnettyjen lupien määrä on unionissa 

tasaisessa kasvussa; toteaa, että tietyt 

jäsenvaltiot turvautuvat 53 artiklaan 

merkittävästi muita enemmän; panee 

merkille EFSAn hiljattain tekemän 

arvioinnin, joka koskee kolmea 

hätätapauksen perusteella myönnettyä 

lupaa neonikotinoideille ja jossa todettiin, 

että joissakin tapauksissa luvat olivat 

lainsäädännön mukaisia mutta toisissa 

tapauksissa edellytykset eivät täyttyneet; 

CK. toteaa, että asetuksen 53 artiklan 

2 kohdan nojalla hätätapauksissa 

myönnettyjen lupien määrä on unionissa 

tasaisessa kasvussa; toteaa, että tietyt 

jäsenvaltiot turvautuvat 53 artiklaan 

merkittävästi muita enemmän; toteaa, että 

jotkin jäsenvaltiot käyttävät 53 artiklan 

mukaisia poikkeuksia suojellakseen 

kansallista tuotantoa muista 

jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden 

aiheuttamalta epäreilulta kilpailulta 

tapauksissa, joissa nämä luvat 

myönnetään rutiininomaisesti; panee 

merkille EFSAn hiljattain tekemän 

arvioinnin, joka koskee kolmea 

hätätapauksen perusteella myönnettyä 

lupaa neonikotinoideille ja jossa todettiin, 

että joissakin tapauksissa luvat olivat 

lainsäädännön mukaisia mutta toisissa 

tapauksissa edellytykset eivät täyttyneet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Tarkistus  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa 

(2018/2153(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että EU:n järjestelmässä 

olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
kasvinsuojeluaineiden laajaan käyttöön ja 

myös ennalta ehkäisevään käyttöön, kun 

se ei ole asianmukaista, sekä niiden 

vaikutuksiin ihmisten terveyteen, eläinten 

terveyteen ja ympäristöön sekä resistenssin 

kehittymiseen kohdeorganismissa; 

9. katsoo, että synteettisten 

kasvinsuojeluaineiden laajaa ennalta 

ehkäisevää käyttöä olisi vältettävä niiden 

vaikutusten vuoksi, joilla niillä on 

ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen ja 

ympäristöön sekä resistenssin 

kehittymiseen kohdeorganismissa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Tarkistus  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-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 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, ja että sellaisia aineita, joista 

ei ole saatavilla riittävästi tietoja 

johtopäätösten tekemiseksi niiden 

riskeistä, ei pitäisi hyväksyä, kuten 

klooripikriinin tapauksessa vuonna 2011; 

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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Tarkistus  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

EFDD-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; 

103. kehottaa jäsenvaltioita 

julkaisemaan saamansa täytetyt 

hakemuslomakkeet, joissa pyydetään 

hätätilanteeseen liittyvää lupaa 53 artiklan 

mukaisesti, riippumatta siitä, 

myönnetäänkö lupa vai ei; kehottaa lisäksi 

jäsenvaltioita seuraamaan näiden 

tuotteiden käyttöä ja julkaisemaan tarkat 

tiedot annoksesta ja tiheydestä sekä 

käsiteltävästä alasta; 

Or. en 

 

 


