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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (06124/2008 – C6-0323/2008),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0373),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2008),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Neuvoston yhteinen kanta
1 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi kestävällä 
tavalla vähentämällä torjunta-aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvia riskejä ja 
vaikutuksia sekä edistämällä integroidun 
tuholaistorjunnan ja vaihtoehtoisten 
toimintatapojen ja tekniikoiden käyttöä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi kestävällä 
tavalla vähentämällä ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä ja vaikutuksia sekä edistämällä 
integroidun tuholaistorjunnan ja 
vaihtoehtoisten ja muiden kuin 
kemiallisten toimintatapojen ja 
tekniikoiden käyttöä.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 18.)

Or. de

Tarkistus 2

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3) 'neuvojalla' tarkoitetaan henkilöä, joka 
neuvoo tuholaistorjunnassa ja torjunta-
aineiden turvallisessa käytössä 
ammatillisen toiminnan tai kaupallisen 
palvelun osana, mukaan lukien soveltuvin 
osin yksityiset itsenäiset ja julkiset 
neuvontapalvelut, kaupalliset edustajat, 
elintarviketuottajat ja vähittäismyyjät;

3) 'neuvojalla' tarkoitetaan henkilöä, jolla 
on jäsenvaltioiden määrittämä perus- ja 
jatkokoulutuksen taso ja joka neuvoo 
tuholaistorjunnassa ja torjunta-aineiden 
turvallisessa käytössä ammatillisen 
toiminnan tai kaupallisen palvelun osana, 
mukaan lukien soveltuvin osin yksityiset 
itsenäiset ja julkiset neuvontapalvelut, 
kaupalliset edustajat, elintarviketuottajat ja 
vähittäismyyjät;

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 24.)

Tarkistus 3

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

7 a) 'muilla kuin kemiallisilla 
kasvinsuojelun menetelmillä ja 
tuholaisten torjuntamenetelmillä ja 
viljelymenetelmillä' tarkoitetaan niitä 
tuholaistorjuntatekniikoita, jotka eivät 
perustu kemiallisiin ominaisuuksiin; 
muihin kuin kemiallisiin 
kasvinsuojelumenetelmiin ja tuholaisten 
torjuntamenetelmiin sisältyvät 
vuoroviljely, fyysinen ja mekaaninen 
torjunta sekä torjunta luontaisten 
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vihollisten avulla;

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27.)

Tarkistus 4

Neuvoston yhteinen kanta
4 artikla – 1–2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa 
vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja 
aikataulut, joiden mukaan vähennetään 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä ja vaikutuksia ja edistetään 
integroidun tuholaistorjunnan ja 
vaihtoehtoisten toimintatapojen tai 
tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa 
tarkoituksena vähentää riippuvuutta 
torjunta-aineiden käytöstä.

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa 
vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja 
aikataulut, joiden mukaan vähennetään 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä ja vaikutuksia ja edistetään 
integroidun tuholaistorjunnan ja 
vaihtoehtoisten toimintatapojen tai 
tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa 
tarkoituksena vähentää riippuvuutta 
torjunta-aineiden käytöstä.

Kansallisia toimintasuunnitelmia 
laatiessaan ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset, taloudelliset, 
ympäristö- ja terveysvaikutukset. 
Jäsenvaltioiden on kuvailtava kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan, miten ne 
panevat täytäntöön 5–14 artiklan 
mukaisesti toteutettavat toimenpiteet 
saavuttaakseen tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet.

Kansallisia toimintasuunnitelmia 
laatiessaan ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset, taloudelliset, 
ympäristö- ja terveysvaikutukset. 
Jäsenvaltioiden on kuvailtava kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan, miten ne 
panevat täytäntöön 5–14 artiklan 
mukaisesti toteutettavat toimenpiteet 
saavuttaakseen tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet. Kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa on otettava 
huomioon yhteisön muiden säädösten 
mukaiset torjunta-aineiden käyttöä 
koskevat suunnitelmat kuten esimerkiksi 
direktiivin 2000/60/EY mukaiset 
toimintasuunnitelmat.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
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komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
viimeistään … päivänä …kuuta ….

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
viimeistään … päivänä …kuuta ….

Kansallisia toimintasuunnitelmia on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden
välein, ja kaikista kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin tehtävistä 
sisällöllisistä muutoksista on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä.

Kansallisia toimintasuunnitelmia on 
tarkistettava vähintään kolmen vuoden 
välein, ja kaikista kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin tehtävistä 
sisällöllisistä muutoksista on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä.

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 38 ja 42.)

Tarkistus 5

Neuvoston yhteinen kanta
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat asianmukaista koulutusta. 
Tähän on sisällyttävä sekä perus- että 
jatkokoulutus tietojen hankkimiseksi ja 
ajan tasalle saattamiseksi tarpeen mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat asianmukaista ja 
riippumattomalla tavalla järjestettyä 
koulutusta. Tähän on sisällyttävä sekä 
perus- että jatkokoulutus tietojen 
hankkimiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi 
tarpeen mukaan. Tätä tarkoitusta varten 
vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka 
ovat sitovia koko Euroopan unionissa.

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 48.)

Tarkistus 6

Neuvoston yhteinen kanta
6 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään niillä jakelijoilla, jotka myyvät 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jakelijoilla on palveluksessaan riittävästi 
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torjunta-aineita ammattimaisille 
käyttäjille, on palveluksessaan riittävästi 
sellaista henkilöstöä, jolla on 5 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu sertifikaatti. Tällaisten 
henkilöiden on oltava käytettävissä 
myyntihetkellä antamassa asiakkaille 
torjunta-aineen käyttöä koskevia riittäviä 
tietoja sekä ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä koskevia turvallisuusohjeita 
kyseisen tuotteen osalta.

sellaista henkilöstöä, jolla on 5 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu sertifikaatti. Tällaisten 
henkilöiden on oltava käytettävissä 
myyntihetkellä antamassa asiakkaille 
torjunta-aineen käyttöä koskevia riittäviä 
tietoja sekä ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä koskevia turvallisuusohjeita 
kyseisen tuotteen osalta.

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54.)

Tarkistus 7

Neuvoston yhteinen kanta
7 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä antaakseen tietoja suurelle 
yleisölle sekä edistääkseen ja 
helpottaakseen suuren yleisön tietoisuuden 
lisäämistä ja torjunta-aineisiin liittyvien 
tarkkojen ja tasapuolisten tietojen 
saatavuutta riskeistä ja hyödyistä, 
erityisesti riskeistä ihmisten terveydelle, 
muille kuin kohde-eliöille ja ympäristölle 
sekä muiden kuin kemiallisten 
vaihtoehtojen käytöstä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä antaakseen tietoja suurelle 
yleisölle sekä edistääkseen ja 
helpottaakseen suuren yleisön tietoisuuden 
lisäämistä ja torjunta-aineisiin liittyvien 
tarkkojen ja tasapuolisten tietojen 
saatavuutta riskeistä ja hyödyistä, 
erityisesti riskeistä ihmisten terveydelle, 
muille kuin kohde-eliöille ja ympäristölle 
sekä muiden kuin kemiallisten 
vaihtoehtojen käytöstä.

Jäsenvaltioiden on perustettava pakollisia 
järjestelmiä, joiden avulla kerätään tietoja 
torjunta-aineisiin liittyvistä akuuteista ja 
kroonisista myrkytystapauksista erityisesti 
torjunta-aineiden käyttäjien, 
työntekijöiden ja asukkaiden 
keskuudessa.

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 59 toinen kohta.)
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Tarkistus 8

Neuvoston yhteinen kanta
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat 
ammattimaisten käyttäjien ja tarvittaessa 
jakelijoiden toimet eivät vaaranna ihmisten 
terveyttä eivätkä ympäristöä:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
yhteydessä asianmukaisen riskien 
arvioinnin pohjalta tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat ammattimaisten käyttäjien ja 
tarvittaessa jakelijoiden toteuttamat toimet 
eivät vaaranna ihmisten terveyttä tai 
turvallisuutta ja ympäristöä:

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 78 ensimmäinen kohta.)

Tarkistus 9

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Tietojen kerääminen ei saa aiheuttaa 
yhteisön maanviljelijöille ja 
viinintuottajille lisää 
dokumentointivelvoitteita eikä 
kohtuuttomia ilmoitusvelvoitteita.

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 99.)
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Tarkistus 10

Neuvoston yhteinen kanta
16 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

16 a artikla
Tietojenvaihto ja parhaat käytänteet

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

Or. de

(Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 102.)

Tarkistus 11

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Integroidun tuholaistorjunnan strategiat 
ja tekniikat, integroidun viljelyn strategiat 
ja tekniikat, luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet, tiedot integroidun 
tuholaistorjunnan yleisistä periaatteista ja 
kasvi- tai alakohtaisista suuntaviivoista.

3. Integroidun tuholaistorjunnan strategiat 
ja tekniikat, integroidun viljelyn strategiat 
ja tekniikat, luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet, biologiset torjuntamenetelmät, 
tiedot integroidun tuholaistorjunnan 
yleisistä periaatteista ja kasvi- tai 
alakohtaisista suuntaviivoista.

Or. de

(Palautetaan osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistus 111.)
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Tarkistus 12

Neuvoston yhteinen kanta
Liite I – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Riskiperusteiset lähestymistavat, 
joissa otetaan huomioon ilmaston, 
maaperätyyppien, kasvilajikkeiden ja 
maaperän kaltevuuden kaltaiset 
paikalliseen vedensaantiin vaikuttavat 
muuttujat.

Or. de

(Palautetaan osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistus 119.)
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