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6.2.2019 A8-0045/6

Tarkistus 6
Karl-Heinz Florenz
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että integroidun torjunnan 
työkalupakissa biologiseen torjuntaan 
kuuluu sellaisten hyödyllisten lajien 
menestymisen edistäminen tai 
käyttäminen, jotka ovat tuholaisten 
vihollislajeja ja siten säätelevät niiden 
kantojen kokoa ja pitävät ne kurissa; 
painottaa siksi, että kemiallisia torjunta-
aineita on tärkeää käyttää integroidussa 
torjunnassa vasta viimeisenä keinona, 
kun muut, fysikaaliset ja biologiset 
menetelmät on käytetty, ja että kemiallisia 
torjunta-aineita on myös tärkeä käyttää 
valikoivasti ja kohdennetusti, koska 
muutoin hyödylliset torjuntaeliöt saatetaan 
tuhota ja viljelykasveista tulee alttiimpia 
myöhemmille hyökkäyksille; 

10. toteaa, että integroidun torjunnan 
työkalupakissa biologiseen torjuntaan 
kuuluu sellaisten hyödyllisten lajien 
menestymisen edistäminen tai 
käyttäminen, jotka ovat tuholaisten 
vihollislajeja ja siten säätelevät niiden 
kantojen kokoa ja pitävät ne kurissa; 
painottaa siksi, että kestävät biologiset, 
fysikaaliset ja muut kuin kemialliset 
menetelmät on tärkeää asettaa etusijalle 
kemiallisiin menetelmiin nähden, jos ne 
ovat tuholaistorjunnassa riittävän 
tehokkaita; painottaa myös, että 
kemiallisia torjunta-aineita on tärkeä 
käyttää valikoivasti ja kohdennetusti, koska 
muutoin hyödylliset torjuntaeliöt saatetaan 
tuhota ja viljelykasveista tulee alttiimpia 
myöhemmille hyökkäyksille;
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6.2.2019 A8-0045/7

Tarkistus 7
Karl-Heinz Florenz
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa tältä osin, että resistenssin 
kehittyminen torjunta-aineiden tehoaineille 
on vääjäämätön biologinen tosiasia, kun on 
kyse nopeasti lisääntyvistä tuholaisista ja 
taudeista, ja siten kasvava ongelma; 
painottaa siksi, että kemiallisia torjunta-
aineita pitäisi käyttää valikoivasti ja 
kohdennetusti, ei ensi sijassa vaan 
pikemminkin vasta viime kädessä, kun 
kaikki mahdolliset fysikaaliset tai 
biologiset vaihtoehdot on jo käytetty; 
korostaa, että muutoin hyödylliset 
torjuntaeliöt saatetaan tuhota ja 
viljelykasveista tulee alttiimpia 
myöhemmille hyökkäyksille;

16. toteaa tältä osin, että resistenssin 
kehittyminen torjunta-aineiden tehoaineille 
on vääjäämätön biologinen tosiasia, kun on 
kyse nopeasti lisääntyvistä tuholaisista ja 
taudeista, ja siten kasvava ongelma; 
painottaa siksi, että kestävät biologiset, 
fysikaaliset ja muut kuin kemialliset 
menetelmät on ehdottomasti asetettava 
etusijalle kemiallisiin menetelmiin 
nähden, jos ne ovat tuholaistorjunnassa 
riittävän tehokkaita; muistuttaa, että 
kemiallisia torjunta-aineita pitäisi käyttää 
valikoivasti ja kohdennetusti; korostaa, että 
muutoin hyödylliset torjuntaeliöt saatetaan 
tuhota ja viljelykasveista tulee alttiimpia 
myöhemmille hyökkäyksille;

Or. en



AM\1176254FI.docx PE631.712v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.2.2019 A8-0045/8

Tarkistus 8
Karl-Heinz Florenz
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että maatalous on yksi 
tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi 
pohjaveden hyvää kemiallista tilaa ei 
saavuteta, sillä torjunta-aineiden käyttö 
maataloudessa aiheuttaa pilaantumista; 
painottaa, että on kustannustehokkaampaa 
estää torjunta-aineiden pääsy makean 
veden ekosysteemeihin kuin käyttää 
poistotekniikoita ja että jäsenvaltioiden on 
tarjottava viljelijöille tähän liittyviä 
asianmukaisia kannustimia; toteaa tässä 
yhteydessä myös, että vesipuitedirektiivin 
täytäntöönpanolla on tärkeä merkitys 
veden laadun parantamisen kannalta; pitää 
myönteisenä jäsenvaltioiden edistymistä 
prioriteettiaineiden torjunnassa, mikä on 
johtanut siihen, että sellaisten vesistöjen 
määrä on vähentynyt, jotka eivät täytä 
tiettyjä aineita, kuten kadmiumia, lyijyä ja 
nikkeliä, sekä torjunta-aineita koskevia 
vaatimuksia; 

28. toteaa, että maatalous on teollisen 
yhteiskuntamme muiden elinkeinojen 
ohella yksi tärkeimmistä syistä, joiden 
vuoksi pohjaveden hyvää kemiallista tilaa 
ei saavuteta, sillä torjunta-aineiden käyttö 
maataloudessa aiheuttaa pilaantumista; 
painottaa, että on kustannustehokkaampaa 
estää torjunta-aineiden pääsy makean 
veden ekosysteemeihin kuin käyttää 
poistotekniikoita ja että jäsenvaltioiden on 
tarjottava viljelijöille tähän liittyviä 
asianmukaisia kannustimia; toteaa tässä 
yhteydessä myös, että vesipuitedirektiivin 
täytäntöönpanolla on tärkeä merkitys 
veden laadun parantamisen kannalta; pitää 
myönteisenä jäsenvaltioiden edistymistä 
prioriteettiaineiden torjunnassa, mikä on 
johtanut siihen, että sellaisten vesistöjen 
määrä on vähentynyt, jotka eivät täytä 
tiettyjä aineita, kuten kadmiumia, lyijyä ja 
nikkeliä, sekä torjunta-aineita koskevia 
vaatimuksia;
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6.2.2019 A8-0045/9

Tarkistus 9
Karl-Heinz Florenz
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän 
huomiota vähäriskisten ja biologisten 
vaihtoehtojen kehittämisen, tutkimuksen, 
rekisteröinnin ja markkinoinnin 
edistämiseen muun muassa lisäämällä 
rahoitusmahdollisuuksia Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ja monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 puitteissa; 
muistuttaa, että kemiallisia torjunta-
aineita on tärkeää käyttää integroidussa 
torjunnassa vasta viimeisenä keinona, 
kun muut, fysikaaliset ja biologiset 
menetelmät on käytetty, ja muistuttaa 
myös ekologisesti kestävistä ja turvallisista 
kasvinsuojelutekniikoista saatavasta 
lisäarvosta;

45. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän 
huomiota vähäriskisten ja biologisten 
vaihtoehtojen kehittämisen, tutkimuksen, 
rekisteröinnin ja markkinoinnin 
edistämiseen muun muassa lisäämällä 
rahoitusmahdollisuuksia Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ja monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 puitteissa; 
muistuttaa, että kestävät biologiset, 
fysikaaliset ja muut kuin kemialliset 
menetelmät on tärkeää asettaa etusijalle 
kemiallisiin menetelmiin nähden, jos ne 
ovat tuholaistorjunnassa riittävän 
tehokkaita; muistuttaa myös ekologisesti 
kestävistä ja turvallisista 
kasvinsuojelutekniikoista saatavan 
lisäarvon merkityksestä;
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6.2.2019 A8-0045/10

Tarkistus 10
Karl-Heinz Florenz
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarmokkaasti toimia sellaisia 
jäsenvaltioita vastaan, jotka 
järjestelmällisesti käyttävät väärin 
neonikotinoideja sisältäviä kiellettyjä 
torjunta-aineita koskevia poikkeuksia;

67. kehottaa komissiota käyttämään 
täysimääräisesti valvontaoikeuksiaan 
kiellettyjä torjunta-aineita koskevien 
poikkeusten rajoittamiseksi perusteltuihin 
hätätilanteisiin;
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