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11.4.2016 B8-0439/39 

Tarkistus  39 

Julie Girling 

ECR-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 

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); 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/40 

Tarkistus  40 

Julie Girling 

ECR-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 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Tarkistus 41 

Julie Girling 

ECR-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 

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 

glyfosaatin sallimista 30. kesäkuuta 2031 

saakka eli pisimmän mahdollisen ajan sekä 

sääntelytoimien laatimista sellaisten 

apuaineiden määrittelemiseksi, joita ei 

saa käyttää missään 

kasvinsuojeluaineissa, ei myöskään 

glyfosaattia sisältävissä aineissa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Tarkistus  42 

Julie Girling 

ECR-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 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/43 

Tarkistus  43 

Julie Girling 

ECR-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 

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;  

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/44 

Tarkistus  44 

Julie Girling 

ECR-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 

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 on 

johdonmukainen niiden kattavien 

tieteellisten arviointien kanssa, jotka 

EFSA ja Saksan Bundesinstitut für 

Risikobewertung ovat suorittaneet ja 

joiden mukaan glyfosaatti täyttää 

käyttöön hyväksymistä koskevat 

vaatimukset eikä aiheuta kohtuutonta 

riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle eikä 

ympäristölle; katsoo, että komissio toimii 

asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn 

täytäntöönpanovallan puitteissa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Tarkistus  45 

Julie Girling 

ECR-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 

Glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja 

toimittamaan komitealle uuden 

ehdotuksen; 

2. suosittaa, että jäsenvaltiot hyväksyvät 

täytäntöönpanoasetuksen, joka perustuu 

asetuksessa (EY) N:o 1141/2010 (toinen 

uusimista koskeva asetus) vahvistettuun 

tehoaineiden hyväksyntämenettelyyn; 

toteaa, että hyväksynnän uusimisen 

jälkeen jäsenvaltioiden on arvioitava 

uudelleen kaikki markkinoilla olevat 

kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät 

glyfosaattia ja sen apuaineita, ja 

varmistettava, että aineet täyttävät 

uusimmat turvallisuusnormit; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/46 

Tarkistus  46 

Julie Girling 

ECR-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 

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 soveltamaan järeää 

tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa, 

kun se laatii sääntelytoimia sellaisten 

apuaineiden määrittelemiseksi, joita ei saa 

käyttää missään kasvinsuojeluaineissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/47 

Tarkistus  47 

Julie Girling 

ECR-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 

Glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota varmistamaan 

nopeasti, että glyfosaatin luokituksesta 

tehdään riippumaton arviointi, joka 

perustuu kaikkeen saatavilla olevaan 

tieteelliseen näyttöön glyfosaatin 

karsinogeenisuudesta sekä mahdollisista 

hormonitoimintaa häiritsevistä 

ominaisuuksista hormonaalisia haitta-

aineita koskevien odotettavissa olevien 

monialaisten tieteellisten kriteerien 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0439/48 

Tarkistus  48 

Julie Girling 

ECR-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 

Glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. korostaa, että asetuksen (EY) N:o 

1107/2009 mukaan tehoaineen 

hyväksyntä voidaan peruuttaa luvan 

voimassaoloaikana, mikäli saadaan 

tieteellistä näyttöä siitä, että aine ei enää 

täytä hyväksyntäperusteita; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Tarkistus  49 

Julie Girling 

ECR-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 

Glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota ja EFSA:ta 

julkaisemaan välittömästi kaiken 

tieteellisen näytön, jonka perusteella 

glyfosaatin myönteinen luokitus ja 

hyväksynnän uusimista koskeva ehdotus 

on tehty, koska ylivoimainen yleinen etu 

edellyttää sen julkaisemista; 

5. kehottaa komissiota ja EFSA:ta 

oikeudellisen ja säädöskehyksen puitteissa 

ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä 

noudattaen antamaan oikeuden tutustua 

tieteellisiin tutkimuksiin ja tietoihin, 

joiden perusteella glyfosaatille on annettu 

myönteinen luokitus ja sen hyväksyntää 

ehdotetaan uusittavaksi; kehottaa 

komissiota helpottamaan kaikin keinoin 

EU:n arviointiprosessissa käytetyn 

tieteellisen näytön täysimääräistä 

julkistamista; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Tarkistus  50 

Julie Girling 

ECR-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 

Glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota antamaan 

elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolle 

valtuutuksen testata ja seurata unionissa 

tuotettujen sekä unionin ulkopuolelta 

tuotujen elintarvikkeiden ja juomien 

glyfosaattijäämiä; 

6. toteaa, että jäsenvaltioiden tekemä 

myrkyllisyyden testaus helpottaa unionissa 

tuotettujen sekä unionin ulkopuolelta 

tuotujen elintarvikkeiden ja juomien 

glyfosaattijäämien seurantaa; korostaa, 

että jäsenvaltioiden vuotuisten 

seurantakertomusten uusimpien tietojen 

mukaan 99,3 prosentissa tutkituista 

näytteistä ei ollut havaittavissa jäämiä tai 

jäämät pysyivät säädettyjen raja-arvojen 

puitteissa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Tarkistus  51 

Julie Girling 

ECR-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 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


