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20.10.2017 B8-0567/8 

Tarkistus  8 

Angélique Delahaye 

PPE-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 C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että asuminen 

glyfosaatin ruiskutusalueiden lähistöllä, 

glyfosaatin käyttö kotipuutarhoissa sekä 

ruokavalio ovat tavallisen väestön 

pääasiallisia glyfosaatille altistumisen 

lähteitä; ottaa huomioon, että altistuminen 

glyfosaatille on yhä yleisempää, koska 

glyfosaatin kokonaiskäyttömäärät ovat 

kasvaneet; katsoo, että glyfosaatin ja sen 

käytetyimpien apuaineiden vaikutusta 

ihmisten terveyteen on seurattava 

säännöllisesti; ottaa huomioon, että 

glyfosaattia ja/tai sen jäämiä on havaittu 

vedessä, maaperässä, elintarvikkeissa ja 

juomissa, muissa kuin syötäväksi 

tarkoitetuissa tuotteissa sekä ihmiskehossa 

(esim. virtsassa); 

C. ottaa huomioon, että asuminen 

glyfosaatin ruiskutusalueiden lähistöllä, 

glyfosaatin käyttö kotipuutarhoissa sekä 

ruokavalio ovat tavallisen väestön 

pääasiallisia glyfosaatille altistumisen 

lähteitä; ottaa huomioon, että altistuminen 

glyfosaatille on yhä yleisempää, koska 

glyfosaatin kokonaiskäyttömäärät ovat 

kasvaneet; katsoo, että glyfosaatin ja sen 

käytetyimpien apuaineiden vaikutusta 

ihmisten terveyteen on seurattava 

säännöllisesti; ottaa huomioon, että 

glyfosaatin ja/tai sen jäämien aineosat, 

jotka on havaittu vedessä, maaperässä, 

elintarvikkeissa ja juomissa sekä muissa 

kuin syötäväksi tarkoitetuissa tuotteissa, 

jäävät lain sallimien vähimmäismäärien 

alapuolelle; ottaa huomioon, että 

glyfosaatin ja/tai sen jäämien aineosia on 

havaittu myös ihmiskehossa (esim. 

virtsassa); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Tarkistus  9 

Angélique Delahaye 

PPE-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 I a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. toteaa, että torjunta-aineiden 

jäämiä käsittelevän asiantuntijakomitean 

kokouksessa, jonka YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestö (FAO) ja Maailman 

terveysjärjestö (WHO) pitivät toukokuussa 

2016, elintarvikkeiden ja ympäristön 

torjunta-ainejäämiä käsittelevä FAO:n 

asiantuntijaryhmä ja torjunta-ainejäämiä 

käsittelevä WHO:n arviointiryhmä 

totesivat, että on epätodennäköistä, että 

glyfosaatti olisi perimämyrkyllistä 

ennakoidussa päivittäisessä altistumisessa 

ja että se aiheuttaisi ihmisille syöpäriskin 

ruokavalion kautta tapahtuvassa 

altistumisessa; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Tarkistus  10 

Angélique Delahaye 

PPE-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 L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että ennen kuin 

glyfosaatille myönnettiin 18 kuukauden 

tekninen jatkoaika 29. kesäkuuta 2016, 

parlamentti antoi 13. huhtikuuta 2016 

päätöslauselman, jossa se kehotti 

komissiota uusimaan glyfosaatin 

hyväksynnän seitsemäksi vuodeksi mutta 

korosti myös, että komission olisi 

kiellettävä glyfosaatin muut kuin 

ammattimaiset käyttötarkoitukset, sen 

käyttö yleisissä puistoissa ja puutarhoissa 

ja yleisillä leikkipaikoilla sekä sen käyttö 

maataloudessa silloin kun tuholaisten 

integroidun torjunnan järjestelmät ovat 

riittäviä rikkakasvien torjunnassa; 

L. ottaa huomioon, että ennen kuin 

glyfosaatille myönnettiin 18 kuukauden 

tekninen jatkoaika 29. kesäkuuta 2016, 

parlamentti antoi 13. huhtikuuta 2016 

päätöslauselman, jossa se kehotti 

komissiota uusimaan glyfosaatin 

hyväksynnän seitsemäksi vuodeksi mutta 

korosti myös, että komission olisi 

kiellettävä glyfosaatin muut kuin 

ammattimaiset käyttötarkoitukset, sen 

käyttö yleisissä puistoissa ja puutarhoissa 

ja yleisillä leikkipaikoilla sekä sen käyttö 

maataloudessa silloin kun tuholaisten 

integroidun torjunnan järjestelmät ovat 

riittäviä rikkakasvien torjunnassa; toteaa, 

että samassa päätöslauselmassa se myös 

pyysi komissiota kehittämään koulutusta 

ja ammattikäyttäjiä koskevan luvan, 

tarjoamaan parempaa tietoa glyfosaatin 

käytöstä ja asettamaan tiukat rajat 

glyfosaatti-tehoainetta sisältävien 

tuotteiden sadonkorjuuta edeltävälle 

käytölle, jotta voidaan estää tämän aineen 

epäasianmukainen käyttö ja rajoittaa 

siihen liittyvät mahdolliset riskit; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Tarkistus  11 

Angélique Delahaye 

PPE-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 P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi 

kuitenkin ehdotetaan Saksan liittovaltion 

riskinarviointi-instituutin (BfR), EFSAn ja 

ECHAn tekemän tieteellisen arvioinnin 

perusteella glyfosaatin hyväksymistä 

15. joulukuuta 2027 saakka eli kymmenen 

vuoden ajaksi; toteaa, että asetusta 

sovellettaisiin 16. joulukuuta 2017 alkaen; 

P. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi 

ehdotetaan Saksan liittovaltion 

riskinarviointi-instituutin (BfR), EFSAn ja 

ECHAn tekemän tieteellisen arvioinnin 

perusteella glyfosaatin hyväksymistä 

15. joulukuuta 2027 saakka eli kymmenen 

vuoden ajaksi; toteaa, että asetusta 

sovellettaisiin 16. joulukuuta 2017 alkaen; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Tarkistus  12 

Angélique Delahaye 

PPE-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 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja 

toimittamaan uuden ehdotuksen 

täytäntöönpanoasetukseksi asetuksessa 

(EY) N:o 1107/2009 vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti eli niin, että siinä 

otetaan huomioon paitsi EFSAn lausunto 

myös muut asiaan kuuluvat seikat ja 

varovaisuusperiaate; 

2. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja 

toimittamaan uuden ehdotuksen 

täytäntöönpanoasetukseksi asetuksessa 

(EY) N:o 1107/2009 vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti eli niin, että siinä 

otetaan huomioon paitsi EFSAn lausunto 

myös asiaa koskevat muut asiaan kuuluvat 

seikat samoin kuin varovaisuusperiaate, 

kun asetuksen (EY) N:o 178/2002 

7 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset 

täyttyvät, jotta voidaan paremmin käsitellä 

glyfosaattia sisältävien rikkakasvien 

torjunta-aineiden käyttöä; pyytää 

komissiota suosittamaan, että jäsenvaltiot 

kehittävät koulutusta ja ammattikäyttäjiä 

koskevan luvan, tarjoavat parempaa tietoa 

glyfosaatin käytöstä ja asettavat tiukat 

rajat glyfosaatti-tehoainetta sisältävien 

tuotteiden sadonkorjuuta edeltävälle 

käytölle; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Tarkistus  13 

Angélique Delahaye 

PPE-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 hyväksynnän uusimiseksi 

Euroopan unionissa viimeistään 

15. joulukuuta 2022, jotta voidaan kehittää 

turvallisempi ja kustannustehokas 

vähäriskinen vaihtoehto glyfosaatin 

käytön korvaamiseksi; palauttaa mieliin, 

että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

21 artiklan mukaisesti komissio voi 

peruuttaa tehoaineen hyväksynnän luvan 

voimassaoloaikana, jos se ei enää täytä 

hyväksymiskriteerejä; toteaa, että 

hyväksynnän uusimisen jälkeen 

jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen 

kaikki markkinoilla olevat tuotteet, jotka 

sisältävät glyfosaattia ja sen apuaineita, ja 

varmistettava, että ne täyttävät uusimmat 

turvallisuusvaatimukset; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Tarkistus  14 

Angélique Delahaye 

PPE-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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että torjunta-aineiden 

tieteellinen arviointi EU:n 

sääntelyviranomaisten hyväksyntää varten 

perustuu ainoastaan julkaistuihin 

vertaisarvioituihin ja riippumattomiin 

tutkimuksiin, joita toimivaltaiset 

viranomaiset ovat teettäneet; katsoo, että 

asetusta (EY) N:o 1107/2009 koskevaa 

REFIT-menettelyä voidaan mahdollisesti 

käyttää tähän tarkoitukseen; katsoo niin 

ikään, että EFSAlle ja ECHAlle olisi 

myönnettävä riittävästi resursseja, jotta 

voidaan lisätä niiden valmiuksia, 

mahdollistaa riippumattomien tieteellisten 

tutkimusten teettäminen ja myös varmistaa, 

että noudatetaan mahdollisimman 

korkeatasoisia tieteellisiä vaatimuksia ja 

suojellaan EU:n kansalaisten terveyttä ja 

turvallisuutta; 

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

noudattamaan tiukasti menettelysääntöjä 

ja varmistamaan, että torjunta-aineiden 

tieteellinen arviointi EU:n 

sääntelyviranomaisten hyväksyntää varten 

perustuu myös ja ensisijaisesti 

julkaistuihin vertaisarvioituihin ja 

riippumattomiin tutkimuksiin, joita 

toimivaltaiset viranomaiset ovat teettäneet; 

katsoo, että asetusta (EY) N:o 1107/2009 

koskevaa REFIT-menettelyä voidaan 

mahdollisesti käyttää tähän tarkoitukseen; 

katsoo niin ikään, että EFSAlle ja ECHAlle 

olisi myönnettävä riittävästi resursseja, 

jotta voidaan lisätä niiden valmiuksia, 

mahdollistaa riippumattomien tieteellisten 

tutkimusten teettäminen ja myös varmistaa, 

että noudatetaan mahdollisimman 

korkeatasoisia tieteellisiä vaatimuksia ja 

suojellaan EU:n kansalaisten terveyttä ja 

turvallisuutta; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Tarkistus  15 

Angélique Delahaye 

PPE-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 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

ehdottamaan asianmukaisia siirtymäkauden 

toimenpiteitä maatalousalalle ja 

julkaisemaan ohjeasiakirjan, jossa esitetään 

kaikki mahdolliset turvallisemmat ja 

vähäriskiset vaihtoehdot maatalousalan 

auttamiseksi tehoaineen glyfosaatti 

käytöstäpoiston aikana sekä kaikki jo 

nykyisen YMP:n puitteissa maatalousalan 

saatavilla olevat resurssit; 

10. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

ehdottamaan asianmukaisia siirtymäkauden 

toimenpiteitä maatalousalalle ja 

julkaisemaan ohjeasiakirjan, jossa esitetään 

kaikki mahdolliset turvallisemmat ja 

kustannustehokkaat vähäriskiset 

vaihtoehdot maatalousalan auttamiseksi 

tänä aikana sekä kaikki jo nykyisen 

YMP:n puitteissa maatalousalan saatavilla 

olevat resurssit; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Tarkistus  16 

Angélique Delahaye 

PPE-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 B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että glyfosaatti on 

systeeminen rikkakasvien torjunta-aine, 

jonka maailmanlaajuiset tuotantomäärät 

ovat suuremmat kuin minkään muun 

rikkakasvien torjunta-aineen; ottaa 

huomioon, että 76 prosenttia maailmassa 

käytetystä glyfosaatista käytetään 

maataloudessa; ottaa huomioon, että 

glyfosaattia käytetään yleisesti myös 

metsätaloudessa sekä kaupunkiympäristön 

ja puutarhojen hoidossa; toteaa, että 

72 prosenttia kaikesta maailmassa 

vuosina 1974–2014 käytetystä 

glyfosaatista on käytetty kymmenen viime 

vuoden aikana; 

B. ottaa huomioon, että glyfosaatti on 

systeeminen rikkakasvien torjunta-aine, 

jonka maailmanlaajuiset tuotantomäärät 

ovat suuremmat kuin minkään muun 

rikkakasvien torjunta-aineen; ottaa 

huomioon, että 76 prosenttia maailmassa 

käytetystä glyfosaatista käytetään 

maataloudessa; ottaa huomioon, että 

glyfosaattia käytetään yleisesti myös 

metsätaloudessa sekä kaupunkiympäristön 

ja puutarhojen hoidossa; 

Or. en 

 

 


