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11.4.2016 B8-0439/21 

Tarkistus  21 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

(EFSA) päätelmät glyfosaatti-tehoainetta 

sisältävien torjunta-aineiden 

riskinarviointia koskevasta 

vertaisarvioinnista
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Tarkistus  22 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 W a. ottaa huomioon, että Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen pani 

merkille ”huolenaiheen”, että 

hormonivälitteistä vaikutusmekanismia ei 

voida sulkea pois, sillä arviointia ei voitu 

suorittaa loppuun puuttuvien tietojen 

takia; huomauttaa kuitenkin, että 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II 

olevan 2.2 kohdan mukaan tehoaine 

hyväksytään vain, kun siitä on toimitettu 

täydellinen asiakirja-aineisto; pitää tätä 

entistä tärkeämpänä, sillä asetuksessa 

(EY) N:o 1107/2009 säädetään, että 

tehoaine hyväksytään vain, jos sillä ei 

katsota olevan sellaisia hormonaalisia 

haitallisia ominaisuuksia, joilla voi olla 

haitallisia vaikutuksia ihmisille, ellei 

sitten ihmisten altistuminen kyseiselle 

tehoaineelle ole merkityksetön tai 

tehoaine ole välttämätön sellaisen kasvien 

terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran 

hallitsemiseksi, jota ei voi torjua muilla 

käytettävissä olevilla keinoilla; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Tarkistus  23 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 W b. katsoo, että komission ei pidä 

käsitellä tätä merkittävää puutetta 

hyväksynnän uusimista koskevan 

päätöksen jälkeen toimitettavien 

vahvistavien tietojen perusteella, sillä 

vahvistavia tietoja koskevaa menettelyä 

olisi sovellettava vain tietyissä 

poikkeustapauksissa, jotka on vahvistettu 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II 

olevassa 2 kohdassa, eikä sen pitäisi 

koskea niitä tietovaatimuksia, jotka olivat 

voimassa, kun hakemus jätettiin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Tarkistus  24 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Wc. ottaa huomioon, että kahden viime 

vuosikymmenen aikana on saatu 

lisätodisteita haitallisista vaikutuksista, 

erityisesti siitä, että glyfosaatti vaikuttaa 

selkärankaisiin todennäköisesti useilla 

tavoin, mistä voidaan mainita maksa- ja 

munuaisvauriot sekä ravinnetasapainoa 

muuttavat vaikutukset, jotka johtuvat 

glyfosaatin kelatoivasta vaikutuksesta 
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Tarkistus  25 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X a. ottaa huomioon, että yksi glyfosaatin 

merkittävistä käyttötavoista on ns. 

kuivatus, millä tarkoitetaan varsinaisen 

viljelykasvin tappamista ennen 

sadonkorjuuta, jotta voitaisiin nopeuttaa 

sen kypsymistä ja helpottaa sen 

sadonkorjuuta (tätä sadonkorjuun 

apukeinoa kutsutaan myös nimellä 

”green burndown”); toteaa, että kyseinen 

käytäntö vaikuttaa erittäin haitallisesti 

biologiseen monimuotoisuuteen ja johtaa 

siihen, että korjatuissa lopputuotteissa on 

yleensä huomattavasti enemmän jäämiä, 

jolloin ihmisten altistuminen 

elintarvikkeiden kautta on suurempaa
1
; 

toteaa, että käytäntö saastuttaa myös 

käsitellyistä viljelykasveista saatavan 

oljen, joten se ei sovi käytettäväksi 

rehuna; katsoo, että ei-valikoivan 

rikkakasvien torjunta-aineen käyttöä 

kyseisiin tarkoituksiin ei voida hyväksyä 

sen enempää ihmisten terveyden kuin 

ympäristön suojelunkaan kannalta; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl
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es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 



 

AM\1091945FI.doc  PE579.856v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/26 

Tarkistus  26 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X b. toteaa, että valtaosa 

muuntogeenisistä viljelykasveista kestää 

glyfosaattia
1
; panee merkille, että vuonna 

2012 koko maailmassa käytetystä 

glyfosaatista 56 prosenttia käytettiin 

glyfosaattia kestäviin muuntogeenisiin 

viljelykasveihin
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Tarkistus  27 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X c. ottaa huomioon, että vuosina 2015 ja 

2016 Euroopan parlamentti vastusti 

neljää eri ehdotusta komission 

täytäntöönpanosäädöksiksi, jotka koskivat 

muuntogeenisiä viljelykasveja sisältävien, 

niistä koostuvien tai niistä valmistettujen 

tuotteiden markkinoille saattamista  
1, 2, 3, 4

; toteaa, että kaikki nämä 

viljelykasvit oli geenimuunnettu 

glyfosaattia kestäviksi; toteaa, että kolme 

näistä viljelykasveista oli geenimuunnettu 

toistakin rikkakasvien torjunta-ainetta 

kestäviksi, joten ne kestivät useita 

torjunta-aineita; 

____________________ 

1 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 

16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 

annetusta komission 

täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 

2015/2279 muuntogeenistä maissia 

NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-

ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 



 

AM\1091945FI.doc  PE579.856v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456). 

2 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 

3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta 

komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa MON 87705 × 

MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0040). 

3 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 

3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta 

komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-

FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(Hyväksytyt tekstit, P(_TA(2016)0038). 

4 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 

3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta 

komission täytäntöönpanopäätökseksi 

muuntogeenistä soijaa MON 87708 × 

MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-

89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai 

siitä valmistettujen tuotteiden 

markkinoille saattamisen sallimisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 



 

AM\1091945FI.doc  PE579.856v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/28 

Tarkistus  28 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X d kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X d. toteaa, että glyfosaatin laajamittaisen 

käytön glyfosaattia kestäviin 

viljelykasveihin kahdenkymmenen viime 

vuoden aikana tiedetään johtaneen 

torjunta-aineita kestävien rikkakasvien 

kehittymiseen, sillä glyfosaatin toistuvan 

käytön siten, että rikkakasvimyrkkyjä tai 

rikkakasvien kitkemiskäytäntöjä ei ole 

vaihdeltu riittävästi, on havaittu edistävän 

merkittävästi torjunta-aineita kestävien 

rikkakasvien kehittymistä; ottaa 

huomioon, että maatalouden 

biotekniikkayritykset ovat vastanneet 

tähän lisäämällä viljelykasveihin 

rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä 

uusia ominaisuuksia, mistä on 

esimerkkinä kolme neljästä 

muuntogeenisestä viljelykasvista, joita 

Euroopan parlamentti vastusti, ja toteaa, 

että tämä oravanpyörä saattaa johtaa 

monia torjunta-aineita kestävien 

rikkakasvien lisääntymiseen
1
; katsoo, että 

tällainen noidankehä ei ole kestävä; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/29 

Tarkistus  29 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X e kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X e. toteaa tutkimusten osoittaneen, että 

integroitu torjunta, jonka perustana ovat 

viljelyn monipuolistaminen, 

maanmuokkauskäytännöt, 

viljelyajankohdat ja mekaaninen 

rikkakasvien kitkeminen, voivat vähentää 

rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä, 

siten että sadot voidaan säilyttää, ja ovat 

kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä 

ja lisäävät merkittävästi biologista 

monimuotoisuutta
1
;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Tarkistus  30 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän 

uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X f kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 X f. ottaa huomioon, että Saksassa tehdyt 

tutkimukset, joissa on arvioitu 

glyfosaatista kokonaan tai osittain 

luopumisen taloudellisia vaikutuksia 

viljelijöille, ovat osoittaneet, että 

suotuisissa oloissa lähes kaikkien 

käyttötarkoitusten yhteydessä 

mekaanisella kitkemisellä voitaisiin 

saavuttaa sama tai parempi tulos
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


