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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.2.2019 A8-0045/1

Tarkistus 1
Anthea McIntyre
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0045/2019
Jytte Guteland
Torjunta-aineiden kestävä käyttö
(2017/2284(INI))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa lisäksi, että torjunta-
ainemääriä saadaan todennäköisesti 
parhaiten vähennettyä 
järjestelmämuutoksilla, joilla vähennetään 
alttiutta tuholaishyökkäyksille, edistetään 
rakenteellista ja biologista 
monimuotoisuutta monokulttuurin ja 
jatkuvan viljelyn sijasta ja vähennetään 
tuholaisten tehoaineresistenssiä; painottaa 
siksi tarvetta keskittyä sellaisten 
agroekologisten menetelmien 
kehittämiseen, rahoittamiseen ja käytön 
edistämiseen, jotka parantavat koko 
viljelyjärjestelmän vastustuskykyä 
tuholaisia kohtaan;

17. toteaa lisäksi, että torjunta-
aineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ja 
vaikutuksia saadaan todennäköisesti 
vähennettyä järjestelmämuutoksilla, joilla 
vähennetään alttiutta 
tuholaishyökkäyksille, edistetään 
rakenteellista ja biologista 
monimuotoisuutta monokulttuurin ja 
jatkuvan viljelyn sijasta ja vähennetään 
tuholaisten tehoaineresistenssiä; painottaa 
siksi tarvetta keskittyä sellaisten 
agroekologisten menetelmien 
kehittämiseen, rahoittamiseen ja käytön 
edistämiseen, jotka parantavat koko 
viljelyjärjestelmän vastustuskykyä 
tuholaisia kohtaan;
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6.2.2019 A8-0045/2

Tarkistus 2
Anthea McIntyre
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0045/2019
Jytte Guteland
Torjunta-aineiden kestävä käyttö
(2017/2284(INI))

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tarkistettujen kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatimiselle 
asetettuja aikatauluja; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä antaneet 
näitä toimintasuunnitelmiaan, tekemään 
niin viipymättä ja määrittämään tällä kertaa 
selkeät määrälliset tavoitteet ja torjunta-
aineiden käytön tehokasta välitöntä ja 
pitkän aikavälin vähentämistä koskevan 
mitattavissa olevan yleistavoitteen, johon 
kuuluu selkeästi määriteltyjä vuotuisia 
vähennystavoitteita ja jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota pölyttäjiin kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin ja muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen ja vähäriskisten 
kasvinsuojeluaineiden käytön edistämiseen 
ja käyttöönottoon integroidun torjunnan 
periaatteiden mukaisesti;

42. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tarkistettujen kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatimiselle 
asetettuja aikatauluja; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä antaneet 
näitä toimintasuunnitelmiaan, tekemään 
niin viipymättä ja määrittämään tällä kertaa 
selkeät määrälliset tavoitteet ja torjunta-
aineiden käytöstä aiheutuvien riskien ja 
vaikutusten tehokasta välitöntä ja pitkän 
aikavälin vähentämistä koskevan 
mitattavissa olevan yleistavoitteen, johon 
kuuluu selkeästi määriteltyjä vuotuisia 
vähennystavoitteita ja jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota pölyttäjiin kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin ja muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen ja vähäriskisten 
kasvinsuojeluaineiden käytön edistämiseen 
ja käyttöönottoon integroidun torjunnan 
periaatteiden mukaisesti;
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6.2.2019 A8-0045/3

Tarkistus 3
Anthea McIntyre
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0045/2019
Jytte Guteland
Torjunta-aineiden kestävä käyttö
(2017/2284(INI))

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa jäsenvaltioita 
investoimaan entistä enemmän 
mukauttamiskäytäntöihin, jotka estävät 
maatalouskemikaalien pääsyn pinta- ja 
syviin vesiin, sekä toimenpiteisiin, joilla 
rajoitetaan näiden aineiden huuhtoutumista 
vesistöihin, jokiin ja meriin; suosittaa 
kieltämään niiden käytön maaperässä, josta 
ne saattavat suodattua pohjaveteen;

62. kehottaa jäsenvaltioita 
investoimaan entistä enemmän 
mukauttamiskäytäntöihin, jotka estävät 
maatalouskemikaalien pääsyn pinta- ja 
syviin vesiin, sekä toimenpiteisiin, joilla 
rajoitetaan näiden aineiden huuhtoutumista 
vesistöihin, jokiin ja meriin; suosittaa 
kieltämään niiden käytön maaperässä, kun 
lähistöllä on lähellä maanpintaa olevia 
pohjavesilähteitä ja 
luonnonsuojelualueita;
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6.2.2019 A8-0045/4

Tarkistus 4
Anthea McIntyre
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0045/2019
Jytte Guteland
Torjunta-aineiden kestävä käyttö
(2017/2284(INI))

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. kehottaa komissiota kieltämään 
välittömästi sellaisten torjunta-aineiden 
käytön, jotka sisältävät perimää 
vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja 
lisääntymiselle vaarallisia tehoaineita tai 
joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai 
eläimille haitallisia;

64. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan 
vaarallisuuteen perustuvien 
poissulkemisperusteiden täysimääräisen 
ja yhdenmukaisen soveltamisen sellaisten 
tehoaineiden tapauksessa, jotka ovat 
perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia 
tai lisääntymiselle vaarallisia tai joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia;
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