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11.4.2016 B8-0439/15 

Tarkistus  15 

Mireille D'Ornano 

ENF-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 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että glyyfosaatin käytön 

lisääntyminen on suoraa seurausta 

erityisesti karjan ruokintaan 

tarkoitettujen muuntogeenisten 

organismien viljelystä, jota harjoitetaan 

myös unionin karjankasvatustiloilla; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Tarkistus  16 

Mireille D'Ornano 

ENF-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 C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että perinteistä maataloutta 

harjoittavat viljelijät katsovat olevansa 

riippuvaisia glyfosaattipohjaisista 

torjunta-aineista eikä heille tällä hetkellä 

ole saatavilla korvaavaa tuotetta, vaikka 

muuntyyppisessä maataloudessa on 

mahdollista olla käyttämättä glyfosaattia; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Tarkistus  17 

Mireille D'Ornano 

ENF-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 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. toteaa, että tutkimukset, joissa 

kiistetään glyfosaatin esiintyminen 

äidinmaidossa, ovat eturistiriitojen 

vakavasti vääristämiä ja glyfosaattia 

valmistavan yrityksen rahoittamia; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Tarkistus  18 

Mireille D'Ornano 

ENF-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 ja hermostoa 

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; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Tarkistus  19 

Mireille D'Ornano 

ENF-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. pyytää komissiota esittämään 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

tarkistamista siten, että 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

saattamista koskevat luvat annettaisiin 

jatkossa delegoiduilla säädöksillä; 

Or. fr 

 

 


