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Tarkistus  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän 

uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

540/2011 liitteen muuttamisesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  K a. ottaa lisäksi huomioon, että ei-

valikoivana rikkakasvien torjunta-

aineena glyfosaatti tuhoaa rikkaruohojen 

lisäksi myös kaikki muut kasvit samoin 

kuin levät, bakteerit ja sienet ja että sillä 

on siten kohtuuton vaikutus luonnon 

monimuotoisuuteen ja ekosysteemiin; 

toteaa, että glyfosaatti ei näin ollen täytä 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 

3 kohdan e alakohdan iii alakohdassa 

säädettyjä edellytyksiä; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän 

uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

540/2011 liitteen muuttamisesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Q a. ei pidä hyväksyttävänä sitä, että 

ehdotukseen komission 

täytäntöönpanoasetukseksi ei sisälly 

minkäänlaisia oikeudellisesti sitovia 

käyttörajoituksia tai 

riskinhallintatoimenpiteitä, vaikka EFSA 

on todennut, että lähes kaikkeen 

glyfosaatin käyttöön sisältyy pitkällä 

aikavälillä korkea riski muille kuin 

torjuttaville selkärankaisille nisäkkäät ja 

linnut mukaan luettuina; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän 

uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

540/2011 liitteen muuttamisesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pyytää komissiota toteuttamaan 

tarvittavia toimenpiteitä tehoaineen 

glyfosaatti poistamiseksi käytöstä 

vaiheittain Euroopan unionissa viimeistään 

15. joulukuuta 2020, jotta varmistetaan, 

että glyfosaatin käyttöä ei sallita kyseisen 

määräajan jälkeen, johon sisältyy 

mahdollinen uusimista koskeva ajanjakso 

tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

32 artiklassa tarkoitettu ajanjakso; 

5. pyytää komissiota toteuttamaan 

tarvittavia toimenpiteitä tehoaineen 

glyfosaatti poistamiseksi käytöstä 

vaiheittain Euroopan unionissa viimeistään 

15. joulukuuta 2020, jotta varmistetaan, 

että glyfosaatin käyttöä ei sallita kyseisen 

määräajan jälkeen, johon sisältyy 

mahdollinen määräajan pidennys tai 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

32 artiklassa tarkoitettu ajanjakso; 

Or. en 

 

 


