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Tarkistus  3 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Alkuperältään biologiset vähäriskiset torjunta-aineet 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että uusien biologisten 

vähäriskisten torjunta-aineiden 

kehittämisen ja käytön edistämiseksi niiden 

tehokkuutta ja riskejä sekä niiden kykyä 

vastata maatalouden ympäristöä, terveyttä 

sekä taloutta koskeviin vaatimuksiin olisi 

arvioitava tavalla, joka ei estä niiden 

kehittämistä eikä pääsyä markkinoille; 

5. korostaa, että uusien biologisten 

vähäriskisten torjunta-aineiden 

kehittämisen ja käytön edistämiseksi niiden 

tehokkuutta ja riskejä sekä niiden kykyä 

vastata maatalouden ympäristöä, terveyttä 

sekä taloutta koskeviin vaatimuksiin olisi 

arvioitava tavalla, joka takaa viljelijöille 

asianmukaisen kasvinsuojelun tason; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Alkuperältään biologiset vähäriskiset torjunta-aineet 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

nopeuttamaan biologisten vähäriskisten 

kasvinsuojeluaineiden käytön arviointia, 

hyväksymistä, rekisteröintiä ja seurantaa ja 

pitämään samalla yllä riskinarvioinnin 

korkeaa tasoa; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

nopeuttamaan kasvinsuojeluaineiden, 

myös biologisten vähäriskisten torjunta-

aineiden, käytön arviointia, hyväksymistä, 

rekisteröintiä ja seurantaa ja pitämään 

samalla yllä riskinarvioinnin korkeaa tasoa; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Alkuperältään biologiset vähäriskiset torjunta-aineet 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. korostaa, että asetusta (EY) N:o 

1107/2009 on tarkistettava, jotta voidaan 

edistää biologisten vähäriskisten torjunta-

aineiden kehittämistä, hyväksymistä ja 

unionin markkinoille saattamista; on 

huolissaan siitä, että nykyinen 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

saattamista koskeva lupamenettely ei ole 

optimaalinen biologisten vähäriskisten 

torjunta-aineiden kannalta; toteaa, että 

nykyinen vähäriskisten aineiden 

rekisteröintimenettely toimii joskus 

käytännössä eräänlaisena patenttina ja 

vaikeuttaa samaan aineeseen perustuvien 

rekisteröimättömien tuotteiden käyttöä 

muissa jäsenvaltioissa; 

14. korostaa, että asetusta (EY) N:o 

1107/2009 on tarkistettava, jotta voidaan 

edistää kasvinsuojeluaineiden, myös 

biologisten vähäriskisten torjunta-aineiden, 

kehittämistä, hyväksymistä ja unionin 

markkinoille saattamista; on huolissaan 

siitä, että nykyinen kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamista koskeva 

lupamenettely ei ole optimaalinen 

kasvinsuojeluaineiden, myös biologisten 

vähäriskisten torjunta-aineiden, kannalta; 

toteaa, että nykyinen vähäriskisten aineiden 

rekisteröintimenettely toimii joskus 

käytännössä eräänlaisena patenttina ja 

vaikeuttaa samaan aineeseen perustuvien 

rekisteröimättömien tuotteiden käyttöä 

muissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

 


