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11.4.2016 B8-0439/1 

Tarkistus  1 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että glyfosaatti on 

systeeminen rikkakasvien torjunta-aine, 

jonka maailmanlaajuiset tuotantomäärät 

ovat suuremmat kuin minkään muun 

rikkakasvien torjunta-aineen; ottaa 

huomioon, että sen maailmanlaajuinen 

käyttö on lisääntynyt huimasti (260-

kertaiseksi) viimeisten 40 vuoden aikana (3 

200 tonnista 825 000 tonniin vuosien 1974 

ja 2014 välillä)
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. ottaa huomioon, että glyfosaatti on 

systeeminen rikkakasvien torjunta-aine, 

jonka maailmanlaajuiset tuotantomäärät 

ovat suuremmat kuin minkään muun 

rikkakasvien torjunta-aineen; ottaa 

huomioon, että sen maailmanlaajuinen 

käyttö on lisääntynyt huimasti (260-

kertaiseksi) viimeisten 40 vuoden aikana (3 

200 tonnista 825 000 tonniin vuosien 1974 

ja 2014 välillä)
4
; toteaa, että sen 

käyttömäärät Euroopan unionissa ovat 

pysyneet lähestulkoon muuttumattomina 

viime vuosina erilaisten 

maatalousjärjestelmien seurauksena; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Tarkistus  2 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että glyfosaattia ja/tai 

sen jäämiä on havaittu vedessä, 

maaperässä, elintarvikkeissa ja juomissa, 

muissa kuin syötäväksi tarkoitetuissa 

tuotteissa sekä ihmiskehossa (esim. 

virtsassa ja äidinmaidossa); 

D. ottaa huomioon, että Saksan 

liittovaltion riskinarviointi-instituutin 

(BfR, Bundesinstitut für 

Risikobewertung) mukaan glyfosaatin 
ja/tai sen jäämien pitoisuudet, joita on 

havaittu vedessä, maaperässä, 

elintarvikkeissa ja juomissa, muissa kuin 

syötäväksi tarkoitetuissa tuotteissa sekä 

ihmiskehossa (esim. virtsassa) jäävät 

selvästi lain sallimien enimmäismäärien 

alapuolelle eivätkä ole yllättäviä eivätkä 

hälyttäviä; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Tarkistus  3 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. 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 jyrkästi; katsoo, että glyfosaatin 

vaikutusta ihmisten terveyteen ei saa 

aliarvioida; 

E. ottaa huomioon, että tavallinen väestö 

altistuu glyfosaatille; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Tarkistus  4 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi (EU) 

.../... 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 

(jäljempänä ”ehdotus 

täytäntöönpanoasetukseksi”) ehdotetaan 

glyfosaatin sallimista 30. kesäkuuta 2031 

saakka eli pisimmän mahdollisen ajan 

rajoituksetta mihin tahansa 

käyttötarkoitukseen (poikkeuksena yksi yli 

500 apuaineesta) asettamatta mitään 

oikeudellisesti sitovia ehtoja sen käytölle ja 

edellyttäen ainoastaan, että annetaan 

vahvistavia tietoja hormonitoimintaa 

häiritsevistä ominaisuuksista; 

J. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi (EU) 

.../... 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 

(jäljempänä ”ehdotus 

täytäntöönpanoasetukseksi”) ehdotetaan 

Saksan liittovaltion riskinarviointi-

instituutin ja EFSA:n yhdessä tekemän 

laajan tieteellisen arvioinnin perusteella 

glyfosaatin sallimista 30. kesäkuuta 2031 

saakka eli pisimmän mahdollisen ajan 

siten, että yhden apuaineen käyttöä 

rajoitetaan ja jäsenvaltiot vahvistavat 

luettelon apuaineista, joita ei saa 

sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin, 
asettamatta mitään oikeudellisesti sitovia 

ehtoja sen käytölle ja edellyttäen 

ainoastaan, että annetaan vahvistavia 

tietoja hormonitoimintaa häiritsevistä 

ominaisuuksista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/5 

Tarkistus  5 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että asetuksessa (EY) N:o 

178/2002 säädetyt varovaisuusperiaatteen 

soveltamisen edellytykset selvästi täyttyvät, 

kun otetaan huomioon, että glyfosaatin 

karsinogeenisista ominaisuuksista ei olla 

yksimielisiä; 

O. panee merkille, että marraskuussa 

2015 tekemässään vertaisarvioinnissa 

EFSA on ottanut huomioon, että 

glyfosaatin karsinogeenisista 

ominaisuuksista ei olla yksimielisiä, mikä 

käy ilmi maaliskuussa 2015 julkaistusta 

IARC:n raportista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/6 

Tarkistus  6 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 R kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

R. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

täytäntöönpanoasetukseksi ei kuitenkaan 

säädetä minkäänlaisista oikeudellisesti 

sitovista riskinhallintatoimenpiteistä, 

vaikka lähes kaiken glyfosaatin käytön on 

havaittu aiheuttavan korkean 

pitkäaikaisen riskin muille kuin 

torjuttaville maalla eläville 

selkärankaisille, mukaan lukien 

nisäkkäät ja linnut; ottaa 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; 

R. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

täytäntöönpanoasetukseksi ei kuitenkaan 

säädetä minkäänlaisista oikeudellisesti 

sitovista riskinhallintatoimenpiteistä;  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/7 

Tarkistus  7 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. ottaa huomioon, että arvioinnista 

vastanneen kasvinsuojeluaineita 

käsittelevän EFSA:n yksikön päällikkö 

luonnehti tiettyjä tutkimuksia, jotka eivät 

olleet sisältyneet IARC:n arviointiin, 

”keskeisiksi” ja ”ratkaisevan tärkeiksi”; 

ottaa huomioon, että EFSA on toistaiseksi 

kieltäytynyt asettamasta näitä tutkimuksia 

julkisesti saataville, koska hakijat ovat 

väittäneet, että julkistaminen vahingoittaisi 

niiden taloudellisia etuja; ottaa huomioon, 

että riippumaton tieteellinen tarkastelu on 

mahdotonta, jos tutkimuksia ei julkaista; 

ottaa huomioon, että EFSA ei esittänyt 

todennettavissa olevaa näyttöä siitä, että 

tietojen luovuttaminen vahingoittaisi 

elinkeinotoimintaa, vaikka sen olisi siihen 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 63 artiklan 

nojalla sovellettavan oikeudellisen 

velvoitteen mukaisesti kuulunut tehdä niin;  

U. ottaa huomioon, että arvioinnista 

vastanneen kasvinsuojeluaineita 

käsittelevän EFSA:n yksikön päällikkö 

luonnehti tiettyjä tutkimuksia, jotka eivät 

olleet sisältyneet IARC:n arviointiin, 

”keskeisiksi” ja ”ratkaisevan tärkeiksi”; 

ottaa huomioon, että EFSA on toistaiseksi 

kieltäytynyt asettamasta näitä tutkimuksia 

julkisesti saataville, koska hakijat ovat 

väittäneet, että julkistaminen vahingoittaisi 

niiden taloudellisia etuja; ottaa huomioon, 

että EFSA ei esittänyt todennettavissa 

olevaa näyttöä siitä, että tietojen 

luovuttaminen vahingoittaisi 

elinkeinotoimintaa, vaikka sen olisi siihen 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 63 artiklan 

nojalla sovellettavan oikeudellisen 

velvoitteen mukaisesti kuulunut tehdä niin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Tarkistus  8 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. ottaa huomioon, että sen lisäksi, että 

glyfosaatin karsinogeenisuus on vakava 

huolenaihe, on myös epäilyksiä 

mahdollisesta vaikutusmekanismista, joka 

liittyy sen hormonitoimintaa häiritseviin 

ominaisuuksiin; ottaa huomioon, että 

glyfosaattipohjaisten valmisteiden on 

havaittu olevan hormonaalisia haitta-

aineita ihmissolulinjoissa ja että 

hormonivälitteistä vaikutusmekanismia ei 

voida sulkea pois niin kauan kuin 

käytettävissä ei ole asianmukaisia 

monialaisia tieteellisiä kriteerejä; 

W. ottaa huomioon, että sen lisäksi, että 

glyfosaatin karsinogeenisuus on vakava 

huolenaihe, on myös epäilyksiä 

mahdollisesta vaikutusmekanismista, joka 

liittyy sen hormonitoimintaa häiritseviin 

ominaisuuksiin; ottaa huomioon, että 

glyfosaattipohjaisten valmisteiden on 

havaittu olevan hormonaalisia haitta-

aineita ihmissolulinjoissa ja että 

hormonivälitteistä vaikutusmekanismia ei 

voida sulkea pois niin kauan kuin 

käytettävissä ei ole asianmukaisia 

monialaisia tieteellisiä kriteerejä; ottaa 

huomioon, että komissio vahvistaa 

hormonaalisten haitta-aineiden 

määrittämistä koskevat standardit 

viimeistään elokuussa 2016; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Tarkistus  9 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

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 ylittää 

asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn 

täytäntöönpanovallan;  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/10 

Tarkistus  10 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja 

toimittamaan komitealle uuden 

ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota toimittamaan uuden 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi, 

jotta voidaan käsitellä paremmin 

glyfosaattia sisältävien 

kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä; 

kehottaa komissiota suosittamaan, että 

jäsenvaltiot erityisesti rajoittavat 

glyfosaatin myyntiä muille kuin 

ammattikäyttäjille tai kieltävät sen 

kokonaan, ja pyytää komissiota tekemään 

yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden 

kanssa arvion muille kuin ammattilaisille 

tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden 

käytöstä ja esittämään ehdotuksia, 

kehittämään koulutusta ja 

ammattikäyttäjiä koskevan luvan, 

tarjoamaan parempaa tietoa glyfosaatin 

käytöstä ja asettamaan tiukat rajat 

glyfosaatti-tehoainetta sisältävien 

tuotteiden sadonkorjuuta edeltävälle 

käytölle; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Tarkistus  11 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. kehottaa komissiota jättämään 

glyfosaatin hyväksynnän uusimatta ja 

asettamaan selkeän aikataulun luettelon 

laatimiselle apuaineista, joita ei saa 

sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin;  

3. kehottaa komissiota uusimaan 

glyfosaatin hyväksynnän seitsemäksi 

vuodeksi; palauttaa mieliin, että 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 

komissio voi peruuttaa tehoaineen 

hyväksynnän luvan voimassaoloaikana, 

jos aine ei enää täytä hyväksynnän 

perusteita; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita nopeuttamaan työtään 
luettelon laatimiseksi apuaineista, joita ei 

saa sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin; 

panee tyytyväisenä merkille, että 

polyetoksyloitua talialkyyliamiinia ei saa 

käyttää glyfosaattia sisältävissä 

kasvinsuojeluaineissa;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Tarkistus  12 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

uudestaan hyväksyntäänsä, sillä 

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista 

glyfosaatin yhdenmukaistettua luokitusta 

koskevaa asiakirja-aineistoa ei ole vielä 

toimitettu Euroopan kemikaalivirastolle 

(ECHA);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Tarkistus  13 

Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

rahoittamaan tutkimusta ja innovointia 

kestävien ja kustannustehokkaiden 

vaihtoehtojen löytämiseksi torjunta-

aineille, jotta voidaan varmistaa ihmisten 

ja eläinten terveyden sekä ympäristön 

suojelun korkea taso;  

Or. en 
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Angélique Delahaye 

PPE-ryhmän puolesta 

 

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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. katsoo, että Euroopan unionin 

toimielimiin kohdistuvan sekä niiden 

välisen luottamuksen kannalta on 

ratkaisevan tärkeää, että tämän 

päätöslauselman johdosta toteutetaan 

asianmukaiset jatkotoimet ja esitetään 

perusteellisesti muutettu uusi komission 

ehdotus; 

7. katsoo, että Euroopan unionin 

toimielimiin kohdistuvan sekä niiden 

välisen luottamuksen kannalta on tärkeää, 

että tämän päätöslauselman johdosta 

toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet; 

Or. en 

 

 


