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LYHYET PERUSTELUT

Torjunta-aineiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö tarjoaa maanviljelijöille ja kuluttajille 
huomattavia etuja, koska se auttaa varmistamaan monenlaisten kohtuuhintaisten 
maataloustuotteiden saannin luottavuuden. Kasvinsuojeluaineilla voi myös olla merkittävä 
tehtävä kasveista tuotettujen biopolttoaineiden jatkokehityksessä ja soveltamisessa. Toisaalta 
torjunta-aineet suunnitellaan tiettyjen organismien hävittämiseksi, millä voi olla epätoivottuja 
haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Torjunta-aineiden vastuullisen ja 
kestävän käytön varmistamiseksi tällä alalla on noudatettu yhteisön politiikkaa niinkin pitkään 
kuin vuodesta 1979 lähtien.

Nykytilanne ei kuitenkaan ole ihanteellinen: tiettyjen epätoivottujen torjunta-aineiden jäämiä 
esiintyy edelleen ympäristössä (ilmassa, maaperässä ja vedessä), mikä aiheuttaa mahdollisia 
riskejä ihmisille ja ympäristölle. Nämä puutteet on kuvattu selkeästi komission vastikään 
julkaisemassa "Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisessa strategiassa", ja niiden 
korjaamiseksi komissio on laatinut kaksi lainsäädäntöehdotusta, eli ehdotuksen asetukseksi 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (KOM(2006)0388) ja tämän ehdotuksen 
niiden käytöstä. Näitä kahta ehdotusta on näin ollen käsiteltävä yhdessä.

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, jonka tavoitteena on:

§ edellyttää jäsenvaltiot laatimaan kansalliset toimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
luettelo kasveista, riskialttiista toimista tai aloista ja soveltuvia ratkaisuja sekä niihin 
liittyviä tavoitteita ja aikatauluja;

§ ottaa käyttöön torjunta-aineiden välittäjien ja ammattikäyttäjien pakollinen 
koulutusjärjestelmä; 

§ tarjota lisää ja parempaa tietoa torjunta-aineiden myynnin yhteydessä ja suurelle 
yleisölle;

§ ottaa käyttöön levityskaluston säännölliset tekniset tarkastukset ja niiden huolto 
yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti;

§ laatia erityisiä sääntöjä vesiympäristön suojelemiseksi, jotka koskevat esimerkiksi 
puskurikaistojen luomista ja muita toimenpiteitä kulkeutumisen rajoittamiseksi; ja

§ tärkeänä seikkana kieltää lentolevitys kulkeutumisen aiheuttamien riskien torjumiseksi, 
mutta annetaan mahdollisuus myöntää jäsenvaltioille (selkeästi määritettyjä) 
poikkeuksia.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille ehdotetun yhdenmukaistamisen, joka on tärkeää 
kansanterveyden ja ympäristön suojelun korkean tason takaamiseksi koko yhteisössä samoin 
kuin yhtäläisten toimintaedellytysten luomiseksi maanviljelijöille ja torjunta-aineille. Kun 
otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden suuresti vaihtelevat maantieteelliset ja ilmastolliset 
olosuhteet sekä maanviljelyolot, valmistelija kannattaa myös jäsenvaltioille tarjottua suurta 
joustavuutta käytännön toimeenpanossa. Valmistelija kuitenkin katsoo, että muun kuin 
kemiallisen kasvinsuojelun käyttöä voidaan rohkaista vielä lisää jakamalla parhaita 
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käytänteitä ja hyödyntämällä ahkerasti integroitua kasvinsuojelua.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamista.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön ja torjunta-aineiden kestävää 
käyttöä edistävän kansallisen 
verolainsäädännön soveltamista.

Perustelut

Jäsenvaltioiden on voitava niin halutessaan vapaasti kannustaa torjunta-aineiden 
kestävämpään käyttöön verokannustimien avulla.

Tarkistus 2
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota tukia tai 
ryhtyä verotuksellisiin toimenpiteisiin 
rohkaistakseen kestävien 
kasvinsuojelutuotteiden käyttöä. Tähän voi 
sisältyä torjunta-aineveron käyttöönotto 
kaikille paitsi muille kuin kemiallisille 
tuotteille tai kasvinsuojeluaineille, joiden 
aiheuttama riski on vähäinen tai pienempi, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
[...] 46 artiklan 1 kohdan ja 46 a artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelut

Jäsenvaltioiden on voitava niin halutessaan vapaasti kannustaa torjunta-aineiden 
kestävämpään käyttöön verokannustimien avulla.

Tarkistus 3
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(i a) "torjunta-aineella" 
kasvinsuojeluainetta kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o [...] tarkoitetulla 
tavalla.

Perustelut

Termejä "torjunta-aine" ja "kasvinsuojeluaine" käytetään umpimähkäisesti läpi koko 
direktiivin. Selkeyden ja oikeudellisen varmuuden vuoksi on tärkeää määrittää termi 
"torjunta-aine".

Tarkistus 4
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähennetään riskejä, vaarat mukaan 
luettuina, ja torjunta-aineista riippuvuutta.

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähennetään riskejä, vaarat mukaan 
luettuina, ja torjunta-aineista riippuvuutta. 
Tavoitteiden on oltava direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan ja 
16 artiklan mukaisia.

Perustelut

Kansalliset toimintasuunnitelmat olisi suunnattava ensisijaisesti torjunta-aineiden käytöstä 
aiheutuvien riskien ja vaarojen torjuntaan eikä niinkään niiden varsinaisen käytön 
torjuntaan. On tärkeää, että kansalliset toimintaohjelmat perustuvat myös vesipuitedirektiivin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 5
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Osa kansallisista toimintasuunnitelmista 
on omistettava integroituun 
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tuholaistorjuntaan 13 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla siten, että etusijalle 
asetetaan kasvinsuojelutoimet, joissa 
käytetään muita kuin kemiallisia 
tekniikoita.

Perustelut

On rohkaistava integroituun kasvinsuojeluun.

Tarkistus 6
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
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden vaikutuksista 
maataloustuotantoon, terveyteen ja 
ympäristöön sekä torjunta-aineiden muista 
kuin kemiallisista vaihtoehdoista.

Perustelut

On tärkeää toteuttaa tasapainoinen tiedotuskampanja, jossa tuodaan julki kaikki edut ja 
haitat. Torjunta-aineilla on myös etuja, kuten maatilojen suurimman mahdollisen tuoton 
varmistaminen, korkeatasoiset maataloustuotteet, maaperän eroosion rajoittaminen, kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten täyttäminen ja maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan 
helpottaminen.

Tarkistus 7
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

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

Perustelut

Juomavesivarannoiksi tarkoitettuja vesistöjä on suojeltava erityisesti.

Tarkistus 8
11 artiklan 2 kohta
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Edellä b alakohdassa tarkoitettu kielto tai 
rajoitus voi perustua asiaa koskevien 
riskinarviointien tuloksiin.

Edellä tarkoitettu kielto tai rajoitus perustuu
asiaa koskevien riskinarviointien tuloksiin.

Perustelut

On tärkeää arvioida tarkoin, olisiko torjunta-aineiden käyttöä vähennettävä tai olisiko se 
jopa kiellettävä herkillä alueilla (floran, faunan tai haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän, 
kuten lasten, kannalta). Tämä on tehtävä tapauskohtaisesti sekä riskinarvioinnin pohjalta.

Tarkistus 9
12 artiklan 1 kohdan d alakohta

(d) levityksessä käytetyn kaluston 
puhdistaminen.

(d) levityksessä ja lisävarusteissa, mukaan 
lukien levityslaitteet ja kemikaalit, käytetyn 
kaluston valmistelu, käsittely, 
puhdistaminen ja varastointi.

Tarkistus 10
13 artiklan 1 kohta

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. 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 niin pian kuin mahdollista 
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.

Perustelut

On tärkeää, että torjunta-aineiden ammattikäyttäjät siirtyvät niin pian kuin mahdollista 
käyttämään kaikkia käytettävissä olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä.
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Tarkistus 11
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on rohkaistava 
sellaisten kasvinsuojeluaineiden käyttöön, 
joiden aiheuttama riski on vähäinen tai 
pienempi, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o [...] 46 artiklan 
1 kohdan ja 46 a artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Perustelut

Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava kestävämpään ja ympäristön kannalta turvalliseen torjunta-
aineiden käyttöön. On niin ikään tärkeää sitoa tämä direktiivi tiiviimmin 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevaan asetusluonnokseen.

Tarkistus 12
13 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten tai 
tuettava niiden luomista.

2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten tai 
tuettava niiden luomista ja annettava 
kunkin kasvin osalta integroidun 
kasvinsuojelun parhaiden käytäntöjen 
kuvaukset siten, että etusijalle asetetaan 
muut kuin kemialliset kasvinsuojelutoimet.

Perustelut

Muita kuin kemiallisia kasvinsuojelutoimia koskevat parhaat käytänteet auttavat 
ammattikäyttäjiä tekemään ympäristön kannalta turvallisia valintoja kasvinsuojelussa.

Tarkistus 13
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Tietojenvaihto ja parhaat käytänteet

Komissio perustaa torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä ja integroitua 
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tuholaistorjuntaa koskevan foorumin 
tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa 
varten.

Perustelut

Tärkeä osa torjunta-aineiden kestävän käytön ja integroidun tuholaistorjunnan edistämistä 
on tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto jäsenvaltioiden ja muiden asianomaisten 
osapuolien välillä. Tämä tarkoittaa, että pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen. Tähän 
voitaisiin sisällyttää nykyiset aloitteet (kuten maatalouden kestävän kehittämisen 
eurooppalainen aloite).


