
 

AM\1137379FI.docx  PE611.493v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

20.10.2017 B8-0567/17 

Tarkistus  17 

Sylvie Goddyn 

ENF-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 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että ehdotus komission 

täytäntöönpanoasetukseksi ei varmista 

ihmisten ja eläinten terveyden suojelun 

sekä ympäristönsuojelun korkeaa tasoa, 

että siinä ei sovelleta 

varovaisuusperiaatetta ja että se ylittää 

asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn 

täytäntöönpanovallan; 

1. katsoo, että ehdotus komission 

täytäntöönpanoasetukseksi ei varmista 

ihmisten ja eläinten terveyden suojelun 

sekä ympäristönsuojelun korkeaa tasoa, 

että siinä ei sovelleta 

varovaisuusperiaatetta ja että se ylittää 

asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn 

täytäntöönpanovallan; kehottaa 

perustamaan EFSAn arviointeja 

käsittelevän erityisvaliokunnan; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Tarkistus  18 

Sylvie Goddyn 

ENF-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. kehottaa 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; pyytää, 

että tehoaineita ja glyfosaattia koskeva 

lupamenettely siirretään jälleen 

jäsenvaltioiden vastuulle ja että 

jäsenvaltioille annetaan lupa panna 

täytäntöön SEUT-sopimuksen 36 artikla; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Tarkistus  19 

Sylvie Goddyn 

ENF-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. kehottaa neuvostoa poistamaan 

Saksan liittovaltion riskinarviointi-

instituutilta (BfR) valtuudet arvioida ja 

tutkia tehoaineita; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Tarkistus  20 

Sylvie Goddyn 

ENF-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 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan glyfosaatin jäämien riittävän 

testauksen ja seurannan unionissa 

tuotetuissa ja myös unioniin tuotavissa 

elintarvikkeissa ja juomissa sekä rehussa, 

jotta voidaan ratkaista EFSAn mainitsema 

nykyinen tiedonpuute; 

8. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan glyfosaatin 

jäämien riittävän testauksen ja seurannan 

unionissa tuotetuissa ja myös unioniin 

tuotavissa elintarvikkeissa ja juomissa sekä 

rehussa, jotta voidaan ratkaista EFSAn 

mainitsema nykyinen tiedonpuute; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

peruuttamaan välittömästi 

glyfosaattiresistenttejä muuntogeenisiä 

organismeja koskevat luvat ja olemaan 

hyväksymättä uusia lupia; korostaa, että 

jäsenvaltioiden olisi voitava kieltää 

glyfosaatilla käsiteltyjen tuotteiden tuonti; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Tarkistus  21 

Sylvie Goddyn 

ENF-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 

vähäriskiset vaihtoehdot maatalousalan 

auttamiseksi tehoaineen glyfosaatti 

käytöstäpoiston aikana sekä kaikki jo 

nykyisen YMP:n puitteissa maatalousalan 

saatavilla olevat resurssit; pyytää 

komissiota olemaan hyväksymättä 

Bayerin ja Monsanton fuusiota; 

Or. en 

 

 


