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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopassa esiintyy rinnakkain erilaisia maatalouden muotoja, joista 
suurimassa osassa kasvinsuojeluaineiden käyttö on osa maatalouden harjoittamista; 
katsoo, että on pikaisesti tutkittava eikö korkealaatuisia elintarvikkeita voida tuottaa 
riittävästi ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita;

2. korostaa, että sitoutumalla hillitsemään kasvinsuojeluaineiden käyttöä, tekemään niistä 
vaarattomampia ja etsimään vaihtoehtoisia ympäristöystävällisempiä ja ihmisille ja 
eläimille vaarattomampia kasvinsuojeluaineita, -resursseja ja -menetelmiä voidaan 
ympäristölle ja kansanterveydelle koituvien hyötyjen lisäksi parantaa eurooppalaisten 
maataloustuotteiden laatua ja niiden lisäarvoa, kun kansalaisten tietoisuus näistä 
kysymyksistä ja kuluttajien niihin kiinnittämä huomio lisääntyvät;

3. toteaa, että huomion keskipisteenä ei saa olla kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö 
vaan kestävä maataloustuotanto ravinnon turvaamisen, kuluttajien terveyden, puhtaan 
juomaveden turvaamisen, monimuotoisen kasviston ja eläimistön säilyttämisen sekä 
maatalouden ammattien harjoittajien terveyden säilyttämisen suhteen; katsoo, että 
kasvinsuojeluaineiden käyttö voi olla tässä yhteydessä väline, mutta se vaatii 
mahdollisten terveydelle vaarallisten ominaisuuksien vuoksi erityisiä sääntöjä;

4. toteaa, että on tarpeen levittää sellaisia viljelykäytäntöjä, joissa edistetään pienempien 
torjunta-ainemäärien käyttöä (muun muassa integroitu tuotanto ja luonnonmukainen 
viljely) ja jotka auttavat vähentämään torjunta-aineiden käyttöä yleisesti;

5. toteaa, että vain jos erilaisia kasvinsuojeluaineita ja niiden vaikuttavia aineita on 
käytettävissä riittävän laaja valikoima, on mahdollista hallita resistenssiä kestävästi ja 
kehittää kasvinsuojelua edelleen, ja näin voidaan myös lisätä maanviljelijöiden ja 
muiden toimijoiden keskuudessa sellaisten erilaisten säädösten kannatusta, joilla 
säädellään kasvinsuojeluaineiden käyttöä, ja vähentää niiden noudattamatta jättämistä;

6. toteaa, että Euroopan unioni on toistaiseksi antanut yli kaksitoista säädöstä, joilla 
säädellään suoraan tai epäsuorasti kasvinsuojeluaineiden käyttöä; korostaa kuitenkin, 
että suunnitteilla olevat määräykset kasvinsuojeluaineiden käytöstä ovat 
oikeansuuntaisia;

7. vaatii, että maanviljelijän on voitava asianmukaisesti pätevien neuvojien opastuksella 
tehdä päätös sallittujen kasvinsuojeluaineiden käytöstä; katsoo, että tämä 
päätöksentekoon kuuluva pelivara on otettava huomioon säännöissä ja tarkastuksissa 
eri jäsenvaltioissa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti;
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8. korostaa, että yhteisön lainsäädännössä ei pitäisi asettaa yleisiä määrällisiä rajoituksia, 
koska se saattaa kannustaa maanviljelijöitä ja muita toimijoita käyttämään aineita, 
joita voidaan käyttää pienempinä määrinä mutta jotka ovat vaarallisempia;

9. vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot varmistavat riittävän rahoituksen tiedotus-, 
neuvonta- ja jatkokoulutusohjelmille; toteaa, että tällaisilla toimilla voidaan parantaa 
tilannetta enemmän kuin uusilla dokumentointi- ja raportointivelvollisuuksilla; ottaa 
huomioon, että täysin kattava valvonta on joka tapauksessa utopistinen tavoite;

10. vaatii, että suunnitelluilla määräyksillä ei kasvateta maanviljelijöiden työtaakkaa 
turhalla byrokratialla vaan että pikemminkin olisi käytettävä hyväksi pitkälle menevän 
lähentämisen tarjoama mahdollisuus yksinkertaistaa valvontamenetelmiä vähentämättä 
kuitenkaan niiden tehokkuutta;

11. vaatii, että suunniteltu tilastointia koskeva asetus ei aiheuta maanviljelijöille uusia 
rasitteita;

12. toteaa, että monet vuodesta 2014 alkaen sitovan integroidun tuholaistorjunnan 
näkökohdat ovat vielä epäselviä, mikä saattaa aiheuttaa maanviljelijöiden kannalta 
huomattavaa epävarmuutta ja heikentää oikeusvarmuutta täydentävien ehtojen 
yhteydessä;

13. vaatii antamaan vapaaehtoisille ja tukeville toimille etusijan sitoviin toimiin nähden; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on tehtävä päätös oikeiden välineiden valinnasta 
paikallisen tilanteen analysoinnin perusteella kansallisten toimintaohjelmien 
mukaisesti;

14. katsoo, että kansalliset toimintaohjelmat on laadittava maatalousalaa kuullen ja 
avoimesti ja niissä on otettava huomioon tällaisten toimien ympäristövaikutukset ja 
varmistettava, että tavoitteet ovat tarkistettavissa; kannattaa yhteisön yhteisrahoitusta 
kansallisille toimintaohjelmille; katsoo, että kansalaisille on tiedotettava kattavasti ja 
varmistettava ohjelmien jatkuva tarkistaminen, jotta jäsenvaltioilla on aihetta jatkaa
ponnistelujaan;

15. pitää erittäin myönteisenä sääntöjen jatkuvaa lähentämistä kasvinsuojeluaineille 
myönnettävien lupien ja niiden markkinoille saattamisen alalla; toteaa kuitenkin, että 
menettelyjä on yksinkertaistettava, optimoitava ja niiden ennustettavuutta on lisättävä 
innovatiivisten ja usein vähemmän riskejä sisältävien tuotteiden markkinoille pääsyn 
helpottamiseksi; katsoo, että olisi myös käytettävä hyväksi lähentämisen tarjoama 
tilaisuus oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi;

16. kehottaa komissiota vauhdittamaan jäämien enimmäistasojen yhtenäistämistä 
yhteisössä, koska nykyisessä tilanteessa toimintaedellytykset EU:ssa eivät ole 
yhtenäiset, mikä haittaa kilpailua ja aiheuttaa hämmennystä kuluttajille;

17. kehottaa komissiota ryhtymään yhdessä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa toimiin 
estääkseen väärennettyjen kasvinsuojeluaineiden ja/tai sellaisten 
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kasvinsuojeluaineiden, joille ei ole myönnetty lupaa, maahantuonnin ja markkinoille 
saattamisen;

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että jos maahan tuoduissa elintarvikkeissa todetaan 
raja-arvojen ylityksiä, ryhdytään samoihin toimiin ja määrätään samat seuraamukset 
kuin EU:ssa valmistettujen tuotteiden kohdalla; vaatii varmistamaan välittömästi, että 
tuontituotteille (joita säännellään yleisesti löyhemmällä kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
koskevalla lainsäädännöllä, mikä merkitsee suurempaa laittomien jäämien tasojen 
riskiä) tehdään tarkastuksia riittävän tiheästi ja kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla, 
jotta eurooppalaiset valmistajat eivät joudu muita epäedullisempaan asemaan ja 
EU:ssa vakiinnutetaan yhtenäiset toimintaedellytykset;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan käyttöön riittävät varat resistenssin 
tutkimukseen, sellaisen laajan hyötykasvivalikoiman kasvattamiseen ja tuottamiseen, 
johon kuuluu erilaisia resistenssiominaisuuksia, vuoroviljelyn ja maanmuokkauksen 
menetelmien tutkimukseen tuholaisten ja kasvitautien torjumiseksi sekä 
kasvinsuojelun innovaatioihin, muut kuin kemialliset vaihtoehdot mukaan luettuina;

20. kehottaa valvomaan asianmukaisesti Euroopan unioniin tuotavia elintarvikkeita, jotka 
on tuotettu käyttämällä sellaisia kasvinsuojeluaineita ja torjunta-aineita, joiden käyttö 
ja markkinointi ovat EU:ssa kiellettyjä;

21. kehottaa perustamaan koordinoidut järjestelmät yleisesti käytettävissä olevien 
torjunta-aineiden tuotantoa, maahantuontia, vientiä, myyntiä, jakelua ja käyttöä 
koskevien tietojen keruuta varten;

22. kehottaa myöntämään yhteisön rahoitusta torjunta-aineiden kierrätykseen, koska 
EU:ssa varastoidaan yhä yli 200 000 tonnia torjunta-aineita maan alle tai taivasalla 
sijaitseviin kasoihin;

23. kehottaa komissiota laatimaan EU:n naapureiden suhteen torjunta-aineiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan suojelu- ja yhteistyöpolitiikan.
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