
AM\656767FI.doc PE 386.429v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

19.3.2007 PE 386.429v01-00

TARKISTUKSET 14-42

Lausuntoluonnos (PE 382.627v01-00)
Dorette Corbey
torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 14
Otsikko

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön 
politiikan puitteista

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI torjunta-
aineiden huolellista kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista

Or. en

Perustelut

Torjunta-aineiden kestävä käyttö voidaan tulkita jatkuvaksi käytöksi. Monet terveyteen 
liittyvät huolet huomioon ottaen tulisi pyrkiä pikemminkin huolelliseen tai entistä 
vähäisempään käyttöön.

Tämä on horisontaalinen tarkistus. Jos tarkistus hyväksytään, koko asiakirjan teksti on 
muutettava vastaavasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 15
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
ja vaikutuksia siten, että viljelykasveja 
suojellaan samalla riittävästi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
ja vaikutuksia sekä vähentämällä 
riippuvuutta torjunta-aineista samoin kuin 
niiden käytön laajuutta ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Ennalta varautumisen periaatteen olisi merkittävä paitsi periaatetta, jota sovelletaan 
torjunta-aineiden arvioinneissa ja luvissa asetuksen mukaisella tavalla, myös periaatetta, jota 
sovelletaan torjunta-aineiden käytön minimointia koskevassa strategiassa näiden aineiden 
mahdollisesti haitallisten ominaisuuksien vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 16
3 artiklan h a alakohta (uusi)

h a) 'integroidulla viljelystrategialla' 
tarkoitetaan
menetelmää, jossa viljelyssä käytetään 
lannoitteita ja synteettisiä torjunta-aineita 
mutta jossa näiden aineiden ympäristölle 
aiheuttamaa kuormitusta vähennetään niin 
paljon kuin on järkevästi mahdollista 
asettamalla etusijalle viljelyyn liittyvät 
ennalta ehkäisevät toimet, mukautettujen 
lajikkeiden luominen ja muiden kuin 
kemiallisten käytäntöjen ja menetelmien 
käyttö;

Or. en
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Perustelut

Integroidun tuholaistorjunnan määritelmän mukaanotto ei riitä, koska se käsittää vain 
kasvinsuojeluun liittyviä näkökohtia. Integroitu viljelystrategia on sopivampi menettely, koska 
se on kaikenkattava järjestelmä, joka käsittää ravintoainestrategian, tuholaisten torjunnan, 
säilyttämistavoitteet sekä satojen laadun. Koska ravintoaineita, tuholaisia ja laatua koskevat 
toimet ovat toisistaan riippuvaisia, integroidun viljelystrategian kaikkia keskeisiä osatekijöitä 
koskevat samanaikaiset toimet voivat johtaa parhaaseen tulokseen sekä ympäristön että 
tuotteiden kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 17
4 artiklan 3 kohta

3. Tarvittaessa komissio toimittaa 
kolmansille maille tiedot, jotka sille on 
ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti.

3. Komissio toimittaa kolmansille maille ja 
yleisölle tiedot, jotka sille on ilmoitettu 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Torjunta-aineiden käyttö koskee suurta yleisöä, joka on maiseman kuluttaja ja käyttäjä, 
minkä vuoksi yleisö on otettava mukaan prosessiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 18
4 artiklan 4 kohta

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen.

4. 4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on käynnistettävä julkinen 
kuulemismenettely, jossa 
ympäristökysymykset ja kuluttajien edut 
ovat tasapainoisesti edustettuina.

Or. en
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Perustelut

Julkisten kuulemisten osanottajina tulee olla torjunta-aineiden tuottajia ja käyttäjiä sekä 
ympäristö- ja kuluttajajärjestöjä sekä luonnonmukaista viljelyä harjoittavien viljelijöiden 
edustajia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 19
5 artiklan 3 kohta

3. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
muuttaa liitettä I sen mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarkistus on seurausta 18 artiklan 2 ja 3 kohdan poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 20
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
myrkyllisiksi tai erittäin myrkylliseksi 
luokiteltavia torjunta-aineita myyvillä 
jakelijoilla on palveluksessaan vähintään 
yksi henkilö, jolla on 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu todistus ja joka on läsnä ja
käytettävissä myyntipaikalla antaakseen 
asiakkaille torjunta-aineen käyttöä koskevia 
tietoja.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita myyvillä jakelijoilla on 
palveluksessaan vähintään yksi henkilö, jolla 
on 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus 
ja joka on käytettävissä antaakseen 
asiakkaille torjunta-aineen käyttöä koskevia 
tietoja.

Or. es

Perustelut

Tietoja ei anneta aina myyntipaikalla. Tietoja annetaan toisinaan käyttöpaikalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 21
7 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
sekä ammattimaisille käyttäjille että muille 
käyttäjille tarkoitettuja torjunta-aineita 
koskevia tiedotusohjelmia sekä tiedonsaantia 
erityisesti niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Or. es

Perustelut

Ohjelmat on suunnattava henkilöille, jotka vastaavat torjunta-aineiden moitteettomasta 
käytöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 22
7 artikla

Tiedotusohjelmat
Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
helpotettava suurelle yleisölle tarkoitettuja 
torjunta-aineita koskevia tiedotusohjelmia 
sekä tiedonsaantia erityisesti niiden terveys-
ja ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Torjunta-aineiden levityskaluston 
tarkastuksen on katettava kaikki 
turvallisuuden sekä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun korkean tason 
saavuttamisen ja levityksen parhaan 
mahdollisen tehokkuuden kannalta tärkeät 
näkökohdat.

Or. de

Perustelut

Torjunta-aineiden levityskaluston ja -menetelmien tarkastaminen on varmistettava ja se 
sisältää jo tiedot torjunta-aineiden ja niiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen terveys-
ja ympäristövaikutuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 23
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tarkastuksissa on varmistettava, että 
torjunta-aineiden levityskalusto ja -
tarvikkeet täyttävät liitteessä II luetellut
olennaiset terveyttä, turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat vaatimukset.

Tarkastuksissa on varmistettava, että 
torjunta-aineiden levityskalusto ja -
tarvikkeet täyttävät olennaiset terveyttä, 
turvallisuutta ja ympäristöä koskevat 
vaatimukset.

Or. de

Perustelut

Tarkistus on seurausta liitteen II poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 24
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
muuttaa liitettä II sen mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarkistus on seurausta liitteen II poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 25
9 artikla

1. Jollei 2–6 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on kiellettävä lentolevitys.

Jäsenvaltioiden on sallittava lentolevitys 2–
5 kohdan säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava kasvit, alueet ja erityiset 
levitysvaatimukset tapauksissa, joissa 
lentolevitys voidaan 1 kohdasta poiketen

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava kasvit, alueet ja erityiset 
levitysvaatimukset tapauksissa, joissa 
lentolevitys voidaan sallia.
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sallia.
3. Jäsenvaltioiden on nimettävä poikkeukset
myöntävät toimivaltaiset viranomaiset ja 
ilmoitettava niistä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on nimettävä luvat
myöntävät toimivaltaiset viranomaiset ja 
ilmoitettava niistä komissiolle.

4. Poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Lupia voidaan myöntää vain, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

(a) toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa tai verrattuna torjunta-aineiden 
levitykseen maasta käsin lentolevitys tarjoaa 
selkeitä etuja, sillä terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ovat pienemmät;

(a) toteutettavissa olevia ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa tai verrattuna torjunta-aineiden 
levitykseen maasta käsin lentolevitys tarjoaa 
selkeitä etuja, sillä terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ovat pienemmät;

(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja;

(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja;

(c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.

(c) lentolevityksen valmistelevalla ja 
hoitavalla lentäjällä eli käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;

Luvassa on täsmennettävä tarvittavat 
toimenpiteet asukkaiden ja sivullisten 
varoittamiseksi sekä ympäristön 
suojelemiseksi ruiskutettavan alueen 
läheisyydessä.

Luvassa on täsmennettävä tarvittavat 
toimenpiteet asukkaiden ja sivullisten 
varoittamiseksi sekä ruiskutettavan alueen 
lähialueen suojelemiseksi.

5. Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, on 
esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
pyyntö, johon on liitetty todisteet 4 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

5. Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, on 
esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
pyyntö, johon on liitetty todisteet 4 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä 
poikkeuksista.

Or. de

Perustelut

Torjunta-aineiden lentolevitysten yleiselle kieltämiselle ei ole teknisiä perusteluja. Tiettyjen 
viljelykasvien tapauksessa lentolevityksellä on pitkät perinteet. Maassa tapahtuva torjunta-
aineiden levitys on erittäin kallista. Lentolevitys mahdollistaa myös torjunta-aineiden käytön 
vaivattoman valvonnan ja määrän vähentämisen. Kansalliset säännökset sisältävät jo nyt 
velvoitteita (kuten etäisyydet asutuksesta), jotka varmistavat sen, että ympäristön ja ihmisten 
turvallisuuden vaarantumisen riski voidaan jättää pois laskuista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 26
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava kasvit, alueet ja erityiset 
levitysvaatimukset tapauksissa, joissa 
lentolevitys voidaan 1 kohdasta poiketen 
sallia.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava kasvit ja erityiset 
levitysvaatimukset tapauksissa, joissa 
lentolevitys voidaan 1 kohdasta poiketen 
sallia.

Or. es

Perustelut

Ei ole järkevää määritellä alueita, joilla lentolevitys sallitaan, sillä ne voivat vaihdella 
vuodesta toiseen. Alueiden määrittelystä vastaavat tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
komission ehdottamat toimivaltaiset viranomaiset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 27
10 artiklan 1 kohta

1. Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen 
läheisyydessä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että etusijalle asetetaan

Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen ja 
erityisesti ihmisten käyttöön tarkoitettujen 
vesistöjen läheisyydessä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että etusijalle asetetaan

(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa 
vesiympäristölle;

tuotteet, joilla ei ole suurta vaaraa päätyä 
vesiympäristöön;

(b) tehokkaimmat levitystekniikat, mukaan 
luettuna matalapainelevityskaluston käyttö.

(b) tehokkaimmat levitystekniikat, mukaan 
luettuna matalapainelevityskaluston käyttö.

Or. de

Perustelut

Ihmisten käytössä olevia vesistöjä on suojeltava erityisesti, jotta varmistetaan, että 
vesipuitedirektiivin 7 artiklan säännöksiä noudatetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 28
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vesistöjen lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan asianmukaiset
puskurivyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei 
levitetä eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
vyöhykkeiden suojelemiseksi 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vesistöjen lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan vähintään 10 metrin
puskurivyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei 
levitetä eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
vyöhykkeiden suojelemiseksi 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Levitysalueet on määriteltävä tarkoin, ja niiden yhteydessä on oltava vähintään 10 metrin 
puskurivyöhyke.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 29
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään mahdollisimman 
vähän tai mahdollisesti ei ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 
taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle, kun olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään huomattavasti 
vähemmän tai mahdollisesti ei ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 
taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle, kun olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 30
11 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon hygieniaa ja 
yleistä turvallisuutta koskevat aiheelliset 

Jäsenvaltioiden on varmistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon hygieniaa ja 
yleistä turvallisuutta koskevat aiheelliset 
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vaatimukset, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan:

vaatimukset, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan:

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä;

(a) rajoitetaan torjunta-aineiden käyttö
pienimpään mahdolliseen määrään suuren 
yleisön tai herkkien väestöryhmien 
käyttämillä alueilla, ainakin puistoissa, 
yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulujen alueilla ja leikkikentillä;

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai
rajoitetaan sitä erityisillä suojelualueilla tai 
muilla alueilla, jotka on määritetty 
suojelutoimenpiteitä edellyttäviksi alueiksi 
direktiivin 79/409/ETY 3 ja 4 artiklan ja 
direktiivin 92/43/EY 6, 10 ja 12 artiklan 
mukaisesti.

(b) rajoitetaan torjunta-aineiden käyttöä
erityisillä suojelualueilla tai muilla alueilla, 
jotka on määritetty suojelutoimenpiteitä 
edellyttäviksi alueiksi 
direktiivin 79/409/ETY 3 ja 4 artiklan ja 
direktiivin 92/43/EY 6, 10 ja 12 artiklan 
mukaisesti.

Edellä b alakohdassa tarkoitettu kielto tai 
rajoitus voi perustua asiaa koskevien 
riskinarviointien tuloksiin.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 31
11 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä;

(a) rajoitetaan torjunta-aineiden käyttö
pienimpään mahdolliseen määrään suuren 
yleisön tai herkkien väestöryhmien 
käyttämillä alueilla, ainakin puistoissa, 
yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulujen alueilla ja leikkikentillä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 32
12 artiklan 1 kohdan johdanto-osa
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1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat toimet eivät vaaranna ihmisten 
terveyttä tai turvallisuutta ja ympäristöä:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat ammattimaisten käyttäjien 
toteuttamat toimet eivät vaaranna ihmisten 
terveyttä tai turvallisuutta ja ympäristöä:

Or. es

Perustelut

On tehtävä selväksi, että komission ehdottaman toimenpiteen soveltaminen yksityiskäyttäjiin 
ei ole järkevää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 33
13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

1. Euroopan komissio laatii eri lajikkeille 
soveltuvan ohjelman, jonka tavoitteena on 
ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet vähän 
torjunta-aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten tai 
tuettava niiden luomista.
3. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että viljelijöiden käytössä on 
järjestelmät ja välineet, 5 artiklan 
mukainen koulutus mukaan luettuna, 
tuholaisten seurantaa ja päätöksentekoa 
varten sekä integroitua tuholaistorjuntaa 
koskevat neuvontapalvelut.
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4. Jäsenvaltioiden on raportoiva 
komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanosta 
ja erityisesti siitä, onko tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
soveltamista varten luotu.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki torjunta-aineiden ammattimaiset 
käyttäjät noudattavat integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyviä yleisiä 
standardeja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.
6. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kaikki tarvittavat kannustimet, joilla 
viljelijöitä rohkaistaan panemaan 
täytäntöön integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät lajikohtaiset standardit.
7. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvät 
yleiset standardit laaditaan asetuksen (EY) 
N:o […] 52 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.
8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvät 
lajikohtaiset standardit voidaan laatia 
direktiivin 98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. es

Perustelut

Integroitu tuholaistorjunta on monimutkaista ja se voi vaihdella lajikkeesta toiseen. Näin 
ollen olisi järkevää laatia ohjelma, joka sisältää pitkällä aikavälillä toteutettavia 
konkreettisia toimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 34
V luku, otsikko 

Indikaattorit, kertomukset ja tietojenvaihto Kertomukset ja tietojenvaihto

Or. de
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Perustelut

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 35
14 artiklan otsikko ja 1 kohta

Indikaattorit Tietojenvaihto
1. Komissio kehittää yhdenmukaistetut 
riski-indikaattorit 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia 
indikaattoreita tai hyväksyä muita 
asianmukaisia indikaattoreita edellä 
mainittujen indikaattoreiden 
hyväksymiseen saakka.

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 36
14 artiklan 5 kohta

5. Sovellettaessa 2 kohdan a alakohtaa ja 
3 kohtaa riski-indikaattorit on laskettava 
vaaraa ja altistusta koskevien tietojen, 
torjunta-aineiden käyttötilastojen, torjunta-
aineiden ominaisuuksien sekä sää- ja 
maaperätietojen perusteella.

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 37
15 artikla

Komissio laatii säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edistymisestä ja liittää siihen tarvittaessa 
muutosehdotuksia.

Komissio laatii viiden vuoden välein
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä ja liittää 
siihen tarvittaessa muutosehdotuksia.

Or. de

Perustelut

Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi saatava kertomus komissiolta viiden vuoden välein. 
Näin ollen on järkevää asettaa tarkka määräaika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 38
15 artikla

Komissio laatii säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edistymisestä ja liittää siihen tarvittaessa 
muutosehdotuksia.

Komissio laatii kolmen vuoden välein
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä arvion 
kansallisista toimintasuunnitelmista ja 
liittää niihin tarvittaessa muutosehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on välitettävä komissiolle 
vuosittain kansalliset 
toimintasuunnitelmansa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 39
18 artikla

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 
58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 
58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 
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komitea. komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen. Viittaukset komission 
täytäntöönpanosäännöksiin eivät ole tarpeellisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 40
19 artikla

Kulut Tietokanta
Torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
liittyvien yhdenmukaistettujen politiikkojen 
laatimisen ja järjestelmien perustamisen 
tukemiseksi komissio voi rahoittaa 
seuraavia:

Torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
liittyvien yhdenmukaistettujen politiikkojen 
yhtenäisen laatimisen ja järjestelmien 
perustamisen varmistamiseksi 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla komissio 
voi rahoittaa seuraavia:

(a) yhdenmukaistettu järjestelmä, johon 
sisältyy asianmukainen tietokanta, johon 
kerätään ja jossa säilytetään kaikki torjunta-
aineiden riski-indikaattoreihin liittyvät 
tiedot ja jonka avulla nämä tiedot saatetaan 
toimivaltaisten viranomaisten, muiden 
asianosaisten ja suuren yleisön saataville;

yhdenmukaistettu järjestelmä, johon sisältyy 
asianmukainen tietokanta, johon kerätään ja 
jossa säilytetään kaikki torjunta-aineisiin 
liittyvät tiedot ja jonka avulla nämä tiedot 
saatetaan toimivaltaisten viranomaisten ja
muiden asianosaisten saataville;

(b) tutkimukset, jotka ovat tarpeen
lainsäädännön, mukaan luettuna tämän 
direktiivin liitteiden mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen, valmistelemiseksi ja 
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kehittämiseksi;
(c) tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
helpottavat ohjeet ja parhaat käytänteet.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen, sillä jäsenvaltiot ovat jo kehittäneet 
täytäntöönpanosäännöksiä ja suuntaviivoja ja jäsenvaltioiden on tarkistettava näitä 
säännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 41
20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [voimaantulopäivä + 
2 vuotta]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisena nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään ... * Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot 
säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan.

___________

* viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. de

Perustelut

Koska jäsenvaltioilla on jo nyt täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä, määräaika olisi 
vahvistettava viideksi vuodeksi. Tällä välin torjunta-aineiden asianmukainen käyttö 
varmistetaan edeltävällä asetuksella. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 42
Liite II

Liite II Liite poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarpeetonta sääntelyä.


