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LYHYET PERUSTELUT

I) Johdanto

Ehdotettu direktiivi on osa torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevaa temaattista strategiaa 
ja näin ympäristöä koskevaa kuudetta toimintaohjelmaa.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä säännellään suoraan tai epäsuorasti monilla yhteisön 
säädöksillä, joista esimerkkeinä voidaan mainita:

• direktiivi 91/414/ETY (kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen), joka on 
tarkoitus korvata kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevalla 
asetuksella (KOM(2006)0388),

• direktiivi 79/117/ETY (torjunta-aineiden kieltäminen)

• asetus 396/2005/EY (torjunta-ainejäämien enimmäismäärät)

• asetus 882/2004/EY (yleinen valvonta)

• asetus 178/2002/EY (yleinen elintarvikeasetus)

• asetus 852/2004/EY, 853/2004/EY, 854/2004/EY (nk. hygieniapaketti)

• asetus 1782/2003/EY (maatalouspolitiikan tukijärjestelmät – asetuksella säädetään 
nk. hygieniapaketin sekä direktiivin 91/414/ETY ja asetuksen 178/2002/EY 
soveltamisesta muun muassa täydentäviin ehtoihin liittyen

• direktiivi 79/409/ETY (lintujen suojelusta annettu direktiivi) ja direktiivi 92/43/ETY 
(luontotyyppidirektiivi)

• direktiivi 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi) sekä siihen liittyvät direktiivit ja päätökset 
(esim. pohjavesi-, juomavesi- ja pintavesidirektiivi, ympäristölaatunormeista annettu 
direktiivi (KOM(2006)0397), ensisijaisia aineita koskeva päätös jne.), jotka kaikki 
edellyttävät toimia kasvinsuojeluaineiden aiheuttaman kuormituksen ja haittojen 
torjumiseksi

• työterveysdirektiivit

• jätedirektiivit.

Säädöksiä ei siis puutu. Kuitenkin kasvinsuojeluaineiden laillisessa käytössä on valitettavasti 
huomattavia eroja eri jäsenvaltioissa yhteisön oikeudella ja kansallisella sääntelyllä luoduissa 
puitteissa. Huolimatta viime vuosien merkittävistä parannuksista vedessä ja elintarvikkeissa 
on edelleen liian paljon ei-toivottuja kasvinsuojeluaineiden jäämiä.

Ehdotetulla säädöksellä on tarkoitus yhtenäistää kasvinsuojeluaineiden käyttöä edelleen.
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Tätä varten ehdotetaan seuraavia keskeisiä välineitä:

• kansallisten toimintasuunnitelmien laatiminen

• käyttäjien koulutus

• tiedottaminen

• käytettävien koneiden valvonta

• erityinen suojelu, joka koskee vesien elinympäristöjä, Natura 2000 -alueita ja suuren 
yleisön erityisesti käyttämiä alueita (puistot jne.)

• vähäistä torjunta-aineiden käyttöä edellyttävien menetelmien tukeminen integroitu 
kasvinsuojelu huomioon ottaen (yleisesti sekä viljelykasvien osalta)

• riski-indikaattorien kehittäminen.

II) Ehdotetut muutokset

Kasvinsuojeluaineet ovat välttämätön osa nykyaikaista maataloutta. Yhteisön muu sääntely 
sisältää jo olennaisia osia kasvinsuojeluaineiden ympäristöystävällisestä ja terveyttä 
vahingoittamattomasta käytöstä.

Siksi kansallisen toimintasuunnitelman on oltava direktiivin ehdoton painopiste. 

Toimintasuunnitelmissa jäsenvaltioiden on yhdistettävä erilaisten vapaaehtoisten, 
lainsäädännöllisten ja tarvittaessa verotuksellisten toimien avulla kaikki tarvittavat toimet 
jäljellä olevien riskien minimoimiseksi ja kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön 
parantamiseksi.

Tässä tarvitaan ehdottomasti entistä parempaa koulutusta ja tiedottamista, pistelähteiden 
vastaisia toimia, saatavissa olevien tietojen parantamista sekä toimia integroidun 
kasvinsuojelun toteuttamiseksi käytännössä. Ratkaisevia ovat jatkuvat ponnistukset, koska 
optimaalista kasvinsuojelua koskevat tiedot kehittyvät jatkuvasti ja koska toimien 
(tiedottaminen, valvonta) lakatessa huono tilanne palaa nopeasti.

Kun otetaan huomioon kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva nykyinen laaja sääntely, 
direktiivin tulee rajoittua toimintasuunnitelmien vähimmäissisällön määrittämiseen. Muussa 
tapauksessa käy samalla tavoin kuin Natura 2000:n kanssa, eli unionin uusi lainsäädäntö on 
selvässä ristiriidassa aiempien säädösten kanssa.

Myös integroitu kasvinsuojelu on jo määritelty kattavasti ehdotetun markkinoille saattamista 
koskevan asetuksen avulla, ja kaikki käyttäjät on velvoitettu noudattamaan sitä vuodesta 2014 
alkaen. Vesioikeuden säädökset tai kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevat
säädökset edellyttävät kasvinsuojeluaineiden käytön rajoittamista vedenottoalueilla 
(juomavesi, pohjavesi, joet, käyttötiheys). Tässä yhteydessä riittää – samoin kuin Natura 
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2000:ssa – että jäsenvaltiot velvoitetaan toimintasuunnitelmien yhteydessä erityiseen 
valppauteen ja seurantaan.

Pakottavia säädöksiä on annettava vain alueilla, jotka eivät ole tähän saakka kuuluneet 
sääntelyn piiriin, esimerkkeinä koulutus ja jatkokoulutus, tiedottaminen ja koneiden käyttö.

Kansallisten toimintasuunnitelmien tehokkuutta komission ehdotukseen nähden on 
parannettava selvillä säännöksillä, jotka koskevat uudistamista ja seurantaa, tavoitteiden 
saavuttamisen mittaamista sekä julkista tiedottamista.

"Torjunta-aineiden" asemesta olisi ymmärrettävämpää puhua "kasvinsuojeluaineista", koska 
direktiivi käsittelee vain niitä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi torjunta-aineiden kestävää
käyttöä koskevan yhteisön politiikan 
puitteista

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi kestävän kehityksen mukaista
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan 
yhteisön politiikan puitteista

("Torjunta-aineet" muutetaan 
"kasvinsuojeluaineiksi" koko tekstissä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Direktiivissä torjunta-aineiksi on mainittu vain kasvinsuojeluaineet. Soveltamisalan selvyyden 
vuoksi tämä olisi ilmaistava myös otsikossa.
Kielellinen tarkistus, sillä "kestävä käyttö" on eri asia kuin "kestävän kehityksen mukainen 
käyttö". "Kestävä käyttö" merkitsee käyttöä, joka olisi vakaata pitkällä aikavälillä, kun yksi 
teemakohtaisen strategian erityisistä tavoitteista on juuri se, että edistetään siirtymistä kohti 
sellaista maataloutta, jossa torjunta-aineita käytetään vähän tai ei lainkaan. Siksi torjunta-
aineiden "kestävä käyttö" on korvattava "kestävän kehityksen mukaisella torjunta-aineiden 
käytöllä". Tämä muutos on tehtävä direktiiviehdotuksen koko tekstiin.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 378.875v02-00 6/37 AD\658220FI.doc

FI

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi kansallisia 
toimintasuunnitelmia, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, joiden mukaan vähennetään 
torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia 
riskejä, vaarat mukaan luettuina, ja 
torjunta-aineista riippuvuutta ja edistetään 
muuta kuin kemiallista kasvinsuojelu. 
Kansalliset toimintasuunnitelmat voidaan 
sovittaa yhteen muun asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja niitä 
voidaan käyttää torjunta-aineita koskevassa 
muussa yhteisön lainsäädännössä asetettujen 
tavoitteiden yhdistämiseksi.

(3) Direktiivin keskeisenä osana ovat 
jäsenvaltioiden kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joiden avulla 
vähennetään kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
aiheutuvia riskejä ja edistetään muuta kuin 
kemiallista kasvinsuojelua. Kansalliset 
toimintasuunnitelmat on sovitettava yhteen 
muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja niitä 
voidaan käyttää torjunta-aineita koskevassa 
muussa yhteisön lainsäädännössä asetettujen 
tavoitteiden yhdistämiseksi.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Riskien vähentämiseen tähtäävien 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
tavoitteet on määritettävä mahdollisimman 
yhtenäisesti. Toimintasuunnitelmia on 
tarkasteltava ja mukautettava 
säännöllisesti. Jäsenvaltioiden on 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
yhteydessä löydettävä oikeudellisten, 
vapaaehtoisten ja verotuksellisten toimien 
oikea tasapaino kulloistenkin ongelmien ja 
olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jäsenvaltioiden kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin sisältyviä tavoitteita 
ja toimia koskevien tietojen vaihto on 
olennainen tekijä tämän direktiivin 

(4) Jäsenvaltioiden kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin sisältyviä tavoitteita 
ja toimia koskevien tietojen vaihto ja 
julkinen tiedottaminen on olennainen tekijä 
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä on 
tarpeen pyytää jäsenvaltioita raportoimaan 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
säännöllisesti varsinkin kansallisten 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta 
ja tuloksista sekä niiden saamista 
kokemuksista.

tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tästä syystä on tarpeen 
pyytää jäsenvaltioita raportoimaan 
komissiolle ja että komissio perustaa 
yleisesti käytettävissä olevan Internet-
tietopankin, jonka avulla suuri yleisö ja 
muut jäsenvaltiot voivat saada tietoa 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
tavoitteista ja tuloksista.

Suunnitelmien laadinnassa on tarkasteltava 
ainakin tässä direktiivissä käsiteltyjä 
kasvinsuojeluaineiden kestävään käyttöön 
liittyviä näkökohtia.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) On toivottavaa, että jäsenvaltiot 
perustavat torjunta-aineiden jakelijoille, 
neuvojille ja ammattimaisille käyttäjille 
tarkoitetun koulutusjärjestelmän, jotta 
voidaan varmistaa, että torjunta-aineita nyt 
tai tulevaisuudessa käyttävät ovat täysin 
tietoisia torjunta-aineiden käytön 
mahdollisista riskeistä ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle sekä asianmukaisista 
toimenpiteistä riskien vähentämäksi 
mahdollisimman suuressa määrin. 
Ammattimaisten käyttäjien koulutustoimet 
voidaan sovittaa yhteen Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 yhteydessä järjestettävän 
koulutuksen kanssa.

(6) On toivottavaa, että jäsenvaltiot 
perustavat torjunta-aineiden jakelijoille, 
neuvojille ja ammattimaisille käyttäjille 
tarkoitetun jatkuvan koulutuksen 
järjestelmän, jotta voidaan varmistaa, että 
torjunta-aineita nyt tai tulevaisuudessa 
käyttävät ovat täysin tietoisia torjunta-
aineiden käytön mahdollisista riskeistä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä 
asianmukaisista toimenpiteistä riskien 
vähentämäksi mahdollisimman suuressa 
määrin. Ammattimaisten käyttäjien 
koulutustoimet voidaan sovittaa yhteen 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä 
syyskuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 yhteydessä 
järjestettävän koulutuksen kanssa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 

(7) Kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi 
sekä ottaen huomioon 
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torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

kasvinsuojeluaineiden merkitys 
maataloudessa ja elintarviketuotannossa 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä eduista 
ja haitoista, hyödystä ja riskeistä sekä 
kasvinsuojeluaineiden vastuullisesta 
käytöstä.

Perustelu

Suunnitellun yleisölle tiedottamisen yhteydessä tulisi kasvinsuojeluaineiden käytön 
mahdollisten riskien lisäksi kertoa myös saadusta hyödystä sekä näiden aineiden 
merkityksestä nykyaikaiselle elintarviketuotannolle.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Koska koneista ja direktiivin 95/16/EY 
muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/42/EY 
(uudelleenlaadittu) säädetään säännöistä 
torjunta-aineiden levityskaluston 
markkinoille saattamisesta
ympäristövaatimuksia noudattavalla tavalla
ja jotta tällaisen kaluston käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää 
entisestään, on tarpeen säätää jo käytössä 
olevan torjunta-aineiden levityskaluston 
säännöllisistä teknisistä tarkastuksista.

(9) Koska koneista ja direktiivin 95/16/EY 
muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2006/42/EY 
(uudelleenlaadittu) ei saavuteta täysin 
ympäristövaatimusten noudattamista ja 
jotta tällaisen kaluston käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää 
entisestään, on tarpeen säätää jo käytössä 
olevan torjunta-aineiden levityskaluston 
säännöllisistä teknisistä tarkastuksista.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Tästä syystä lentolevitys olisi 
kiellettävä yleisesti ja olisi säädettävä 
mahdollisesta poikkeuksesta, jos 
lentolevitys tarjoaa selkeitä etuja ja myös 
ympäristöhyötyjä verrattuna muihin 
levitysmenetelmiin tai jos muita 

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Tästä syystä siihen tulisi soveltaa 
ilmoitus- tai lupamenettelyä sen 
varmistamiseksi, että lentolevitystä 
käytetään vain silloin, jos se tarjoaa selkeitä 
etuja ja myös ympäristöhyötyjä verrattuna 
muihin menetelmiin tai jos muita 
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toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Vesiympäristö on erityisen herkkä 
torjunta-aineille. Tästä syystä on tarpeen 
kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja 
pohjaveden pilaantumisen estämiseen 
toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä 
kuten puskurikaistojen luominen tai 
pensasaitojen istuttaminen pintavesien 
varrelle, jotta vesistöt altistuisivat 
vähemmän roiskeille. Puskurivyöhykkeiden 
koon tulisi riippua erityisesti maaperän 
ominaisuuksista, ilmastosta, vesistön 
koosta ja kyseisen alueen maatalouden 
ominaispiirteistä. Torjunta-aineiden käyttö 
juomaveden ottamiseen tarkoitetuilla 
alueilla, liikenneväylillä, kuten 
rautatielinjoilla, tai niiden varrella sekä 
läpäisemättömillä tai erittäin läpäisevillä 
alueilla voi aiheuttaa suuremman 
vesiympäristön pilaantumisriskin. Tämän 
vuoksi torjunta-aineiden käyttöä tällaisilla 
alueilla olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

(11) Vesiympäristö on erityisen herkkä 
kasvinsuojeluaineille. Tästä syystä on 
tärkeää, että asianmukaisilla säännöksillä 
ja käyttöä koskevilla määräyksillä, jotka 
annetaan kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisen yhteydessä, estetään pinta- ja 
pohjaveden pilaantuminen.

Perustelu

Käytettäessä kasvinsuojeluaineita on noudatettava kulloisenkin aineen käyttöä koskevia 
määräyksiä tai käytettävä hävikkiä vähentävää menettelyä, joka on määritetty virallisen 
lupamenettelyn yhteydessä. Näissä säännöksissä säännellään jo etäisyyttä vesistöistä, joten 
muita puskurialueita koskeva vaatimus on turha. Lisäksi kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
juomaveden suoja-alueilla säännellään jo kansallisilla juomavesialueasetuksilla, joten asiaa 
ei tarvitse esittää tässä yhteydessä.
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Tarkistus 10
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Torjunta-aineiden käyttö voi olla 
erityisen vaarallista hyvin herkillä alueilla 
kuten luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 
päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston 
direktiivin 79/409/ETY ja luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti suojeltavilla Natura 2000 -
alueilla. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten julkisissa puistoissa, urheilukentillä ja 
lasten leikkikentillä. Tämän vuoksi 
torjunta-aineiden käyttöä tällaisilla alueilla 
olisi vähennettävä mahdollisimman paljon 
tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

(12) Torjunta-aineiden käyttö voi olla 
erityisen vaarallista hyvin herkillä alueilla 
kuten luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 
päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston 
direktiivin 79/409/ETY ja luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti suojeltavilla Natura 2000 -
alueilla. Tämä otetaan huomioon erityisesti 
suojeltavia alueita koskevissa kansallisissa 
toiminta- ja hoitosuunnitelmissa. Muissa
paikoissa kuten julkisissa puistoissa, 
urheilukentillä ja lasten leikkikentillä on 
varmistettava käyttöä koskevilla 
säännöksillä luvan myöntämisen 
yhteydessä, että yleisölle ei aiheudu 
suurempaa riskiä kasvinsuojeluaineille 
altistumisesta, tai kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä vähennetään mahdollisimman 
paljon.

Perustelu

Tavoitteena oleva hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden käytön rajoittaminen ei ole 
objektiivisesti katsoen tarpeellista, eikä sitä voida hyväksyä. Kasvinsuojeluaineiden käytön 
rajoittaminen niin kutsutuilla herkillä alueilla merkitsee näiden aineiden käytön aiheuttamaa 
vaaraa, jota ei valtioiden ankarien lupa- ja soveltamissäännösten ansiosta ole. 
Lupamenettelyssä määritetyt käyttösäännökset estävät ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat 
vaarat, mikä tekee lisäsäännöksistä tarpeettomia.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyviä 
yleisiä standardeja, kaikki käytössä olevat 
tuholaisten torjuntakeinot, torjunta-aineet 
mukaan luettuina, voitaisiin kohdentaa 
paremmin. Tällä tavoin ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä voidaan vähentää vielä lisää. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vähän 
torjunta-aineita käyttävää viljelyä, erityisesti 
integroitua tuholaistorjuntaa, ja vahvistettava 

(14) Jäsenvaltioiden on kansallisten 
toimintasuunnitelmien yhteydessä 
edistettävä vähän torjunta-aineita käyttävää 
viljelyä, erityisesti luonnonmukaista 
viljelyä ja integroitua tuholaistorjuntaa
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o [...] tarkoitetulla tavalla ja vahvistettava 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden soveltamista 
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tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden soveltamista 
varten. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

varten.

Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o […] määriteltyihin 
kasvinsuojeluaineiden muodossa 
markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o […] määriteltyihin markkinoille 
saatettaviin kasvinsuojeluaineisiin.

Tarkistus 13
3 artiklan b alakohta

b) ’ammattimaisella käyttäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää ammatissaan torjunta-aineita, 
mukaan luettuina käyttäjät, teknikot, 
työntekijät sekä maanviljelysektorilla ja 
muilla kuin maanviljelysektorilla 
työskentelevät itsenäiset 
ammatinharjoittajat;

b) ’ammattimaisella käyttäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää ammatissaan 
kasvinsuojeluaineita, riippumatta siitä, 
onko kyseessä itsenäinen 
ammatinharjoittaja, virassa toimiva vai 
tiettyyn tehtävään palkattu henkilö; 
'ammattimaisten käyttäjien' yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat erottaa toisistaan 
käyttäjät, joilla on oikeus käyttää 
kasvinsuojelutuotteita vain omilla 
tiloillaan, ja käyttäjät, jotka voivat tarjota 
kasvinsuojelupalveluja kolmansille 
osapuolille kuuluvilla tiloilla;

Lisäksi käyttäjiin luetaan golf-kentät, 
tenniskentät ja muut vapaa-aikaan liittyvät 
yritykset, kunnat puistoalueineen sekä 
infrastruktuuriin liittyvät alueet, kuten 
parkkipaikat, kadut, junaradat tms.;
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Perustelu

Englanninkielisessä tekstissä puhutaan "ammattimaisista käyttäjistä" (professional user), 
mikä kattaa kaikenlaisen ammatillisen käytön. Käännös ei välitä samaa sisältöä kaikilla 
kielillä. Direktiivin ei tule koskea vain viljelijöitä, vaan kaikkia muitakin 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä.

Tarkistus 14
3 artiklan d alakohta

d) ’neuvojalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka antaa 
neuvoja torjunta-aineiden käytöstä, 
mukaan luettuina yksityiset itsenäiset 
neuvojat, kaupalliset edustajat, 
elintarviketuottajat tai vähittäismyyjät;

d) ’neuvojalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
jäsenvaltion vaatima koulutus ja pätevyys, 
jotta hän saa antaa neuvoja 
kasvinsuojelutuotteiden käytöstä 
noudattaen sen jäsenvaltion menettelyjä, 
jossa viljelyä harjoitetaan, sekä yhteisön 
määrittämiä jäämien ylärajoja;

Tarkistus 15
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(i a) ‘käyttöindikaattorilla’ parametria, 
jonka avulla voidaan arvioida torjunta-
aineiden käyttöastetta sekä riippuvuutta 
torjunta-aineista.

Tarkistus 16
4 artiklan otsikko

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja riippuvuutta 
torjunta-aineista

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja torjunta-
aineiden käyttöä

Tarkistus 17
4 artiklan 1 kohta
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1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähennetään riskejä, vaarat 
mukaan luettuina, ja torjunta-aineista 
riippuvuutta.

1. Jäsenvaltioiden on kuultuaan ensin 
viljelijöitä, ympäristöalaa, teollisuutta sekä 
muita osapuolia edustavia organisaatioita 
laadittava kansalliset toimintasuunnitelmat, 
joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja 
aikataulut joiden mukaan vähennetään 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
ympäristölle ja kansanterveydelle 
aiheutuvia riskejä; kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatimisen 
yhteydessä on otettava huomioon 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
erityispiirteet.

Kansallisia toimintasuunnitelmia laatiessaan 
ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset.

Kansallisia toimintasuunnitelmia laatiessaan 
ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset.

Kansallinen toimintasuunnitelma voi 
koostua myös yhdistetyistä ja kansallisella 
tasolla yhteenliitetyistä suunnitelmista tai 
alueellisista ja kansallisista suunnitelmista.

Tarkistus 18
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kansalliset toimintasuunnitelmat 
sisältävät tarvittaessa lausuntoja 5–
13 artiklassa mainituista seikoista. Niissä 
on otettava huomioon yhteisön muiden 
säädösten mukaiset kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä koskevat suunnitelmat ja 
esimerkiksi direktiivin 2000/60/EY 
mukaiset toimintasuunnitelmat. 
Kansallisiin toimintasuunnitelmiin 
sisältyvät toimet voivat olla erityisesti 
lainsäädäntöön, verotukseen tai 
vapaaehtoisuuteen liittyviä toimia, ja niiden 
on tukeuduttavat asianmukaisen riskien 
arvioinnin tuloksiin.

Perustelu

Direktiivissä tulisi mainita ainakin vähimmäissisällöt tai suunnitelmien laatimisen yhteydessä 
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tarkasteltavat seikat. Jäsenvaltiot ratkaisevat sen, milloin tarvitaan lisää lainsäädäntöä tai 
muita toimia.

Tarkistus 19
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Osan kansallisista 
toimintasuunnitelmista muodostaa 
13 artiklassa tarkoitettu viljelykasvien 
suojelu niin, että etusijalle asetetaan muut 
kuin kemialliset kasvinsuojelukeinot ja 
kannustetaan viljelijöitä, jotka valitsevat 
käyttöön muita kuin kemiallisia 
kasvinsuojelutuotteita.

Tarkistus 20
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset 
toimintasuunnitelmansa komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset 
toimintasuunnitelmansa komissiolle kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Kansallisia toimintasuunnitelmia on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden välein, 
ja kaikki kansallisiin toimintasuunnitelmiin 
tehtävät muutokset on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä.

Kansallisia toimintasuunnitelmia on 
tarkastettava vähintään viiden vuoden 
välein, ja niitä on mukautettava tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämällä tavalla. 
Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös, 
onko riskit otettu riittävällä tavalla 
huomioon toimintasuunnitelmassa vai 
onko niitä tarkasteltava uudelleen. 
Mahdolliset kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin tehtävät muutokset 
sekä tarkastuksen keskeiset tulokset on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä.

Perustelu

Tarkastusta koskevat säännökset on ehdottomasti muotoiltava tarkemmin. Ilmoittaminen 
muille jäsenvaltioille on tarpeetonta, jos komissio – kuten tässä ehdotetaan – perustaa 
yleisesti käytettävissä olevan tietopankin (katso 4 artiklan 2 a kohtaa (uusi)).

Tarkistus 21
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4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio perustaa Internet-
tietopankin, jonka avulla yleisö saa tietoja 
kansallisista toimintasuunnitelmista ja 
mahdollisista muutoksista sekä 
säännöllisten tarkastusten keskeisistä 
tuloksista ja erityisesti mahdollisesta 
edistyksestä tai epäonnistumisista 
tavoitteiden saavuttamisessa syineen.

Perustelu

Olennainen osa kansallisia toimintasuunnitelmia on yleisön osallistuminen. Siksi on järkevää 
julkistaa suunnitelmat sekä muutokset samoin kuin tarkastusten tulokset yleisesti koko 
Euroopassa keskitetyn Internet-tietokannan avulla. Tietopankin myötä poistuu jäsenvaltioiden 
keskinäinen ilmoitusvelvoite, joka koski ehdotetussa muodossa muutenkin vain alkuperäistä 
suunnitelmaa, muttei muutoksia. Internetissä julkaisemisen vuoksi ei tarvita tietojen 
kolmansille maille välittämistä koskevaa säännöstä.

Tarkistus 22
4 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Seuraa 4 artiklan 2 ja 2 a kohdasta (uusi, tarkistukset 20 ja 21).

Tarkistus 23
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Yhteisön ohjelmien suunnittelu ja 
toteutus on oikeutettua yhteisön 
rahoitukseen.

Tarkistus 24
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi koulutusta.

kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi riippumattomasti 
järjestettyä perus- ja jatkokoulutusta 
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisessa 
käytössä niin, että se vastaa heidän 
vastuutasoaan ja erityistä rooliaan 
integroidussa tuholaistorjunnassa.

Perustelu
On tärkeää, että jatkokoulutus järjestään tiettyjen tahojen taloudellisista eduista 
riippumattomalla tavalla. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta käyttää teollisuuden 
asiantuntijoita tai kansalaisjärjestöjä. Jäsenvaltiot voivat täyttää tämän direktiivin mukaiset 
perusvaatimukset myös vastaavan koulutustarjonnan avulla.

Tarkistus 25
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kahden vuoden kuluessa 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
todistusjärjestelmät, joilla voidaan osoittaa 
osallistuminen koulutukseen, joka kattaa
vähintään liitteessä I luetellut aiheet.

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kolmen vuoden kuluessa 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
koulutusjärjestelmät, jotka kattavat 
vähintään liitteessä I luetellut aiheet.

Perustelu

Kaksi vuotta on liian lyhyt aika kaikkien viljelijöiden pakolliseen kouluttamiseen.

Tarkistus 26
5 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Samoin jos kansalliset viranomaiset pitävät 
sitä tarpeellisena, liitteessä I tarkoitettujen 
todistusten haltijat voidaan velvoittaa 
hankkimaan lisäkoulutusta.

Tarkistus 27
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
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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.

myrkyllisiksi tai erittäin myrkylliseksi 
luokiteltavia torjunta-aineita myyvillä 
jakelijoilla on palveluksessaan vähintään 
yksi henkilö, jolla on 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu, enintään viisi vuotta vanha 
todistus ja joka on läsnä ja käytettävissä 
myyntipaikalla antaakseen asiakkaille 
torjunta-aineen käyttöä koskevia tietoja.

Perustelu

Koska komission suorittaman seurausten arvioinnin johdosta oikeudelliset puitteet ja 
tieteelliset tiedot kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käytöstä muuttuvat jatkuvasti, on 
järkevää rajoittaa todistusten voimassaoloaikaa.

Tarkistus 28
6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
sellaisten torjunta-aineiden myynti, joita ei 
ole sallittu muuhun kuin ammattikäyttöön,
on rajoitettu ammattimaisille käyttäjille, 
joilla on 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
todistus.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
sallittujen kasvinsuojelutuotteiden myynti, 
joita ei ole sallittu muuhun kuin 
ammattikäyttöön, on rajoitettu 
ammattimaisille käyttäjille, joilla on 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus 
noudattaen jäsenvaltioiden nimittämien 
asianmukaisesti koulutettujen pätevien 
ammattilaisten neuvoja.

Tarkistus 29
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava jakelijoita, 
jotka saattavat markkinoille muita kuin 
ammattikäyttöön tarkoitettuja torjunta-
aineita, antamaan yleiset tiedot torjunta-
aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja 
erityisesti niihin liittyvistä vaaroista, niille 
altistumisesta, niiden turvallisesta 
varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä 
sekä niiden hävittämisestä.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava jakelijoita, 
jotka saattavat markkinoille muita kuin 
ammattikäyttöön tarkoitettuja torjunta-
aineita, antamaan yleiset tiedot markkinoille 
saatettujen kasvinsuojeluaineiden 
asianmukaisesta käytöstä ja erityisesti 
mahdollisista riskeistä, niille altistumisesta, 
niiden turvallisesta varastoinnista, 
käsittelystä ja levityksestä sekä niiden 
hävittämisestä.

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet 
on toteutettava neljän vuoden kuluessa 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet 
on toteutettava seitsemän vuoden kuluessa 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
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päivämäärästä. päivämäärästä.

Perustelu

Valmistajien ja jakelijoiden antaman valistuksen tarkoituksena on oltava 
kasvinsuojeluaineiden asianmukainen käyttö, jolla vältetään tehokkaasti terveyteen ja 
ympäristöön liittyvät vaarat. Valistuksella on tuotava esiin tiettyjen nimenomaisten tuotteiden 
riskejä, koska ne voivat vaihdella huomattavasti aineen ja käyttötavan mukaan.

Tarvitaan pitempää siirtymäaikaa, jotta voitaisiin välttää jatkokoulutusalan ylikapasiteetti 
jatkokoulutusjärjestelmän perustamisen jälkeisinä kahtena vuotena.

Tarkistus 30
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 hyödyistä ja 
riskeistä sekä mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, joita 
kasvinsuojeluaineiden käytöllä voi olla. 
Lisäksi on annettava tietoja myös 
kasvinsuojeluaineiden merkityksestä 
maataloudessa ja elintarviketuotannossa 
sekä kasvinsuojeluaineiden vastuullisesta 
käytöstä ja niiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Perustelu

Tarkistuksella taataan, että vaadittava yleinen tiedottaminen ei koske vain 
kasvinsuojeluaineiden käytön riskejä. Tällä hetkellä julkisuudessa arvostellaan etupäässä 
kasvinsuojeluaineiden riskejä. Tarkistuksen mukaisesti pitäisi pikemminkin pyrkiä 
tiedottamaan objektiivisesti kasvinsuojeluaineiden käytön tarpeellisuudesta ja kestävyydestä 
ja sen merkityksestä nykyiselle elintarviketuotannolle.

Tarkistus 31
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 

1. Jäsenvaltioiden on luotava 
kannustinjärjestelmiä sen varmistamiseksi, 
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levityskalusto ja -tarvikkeet tarkastetaan 
säännöllisin väliajoin.

että ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalusto ja -tarvikkeet tarkastetaan 
säännöllisin väliajoin.

Tästä syystä jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön todistusjärjestelmät tarkastusten 
tulosten varmistamiseksi.

Perustelu

Kannustimilla käyttäjät saadaan ymmärtämään laitteiden tarkastukset paremmin kuin 
pakollisin toimin.

Tarkistus 32
8 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava viiden 
vuoden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä, että kaikki 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalusto on tarkastettu vähintään 
kerran ja että ammattikäytössä käytetään 
ainoastaan torjunta-aineiden 
levityskalustoa ja -tarvikkeita, jotka ovat 
läpäisseet hyväksyttävästi tarkastuksen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä erityissäännös voidaan jättää pois toissijaisuusperiaatteen nojalla.

Tarkistus 33
8 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
tarkastuksista vastuussa olevat elimet ja 
ilmoitettava niistä komissiolle.

Poistetaan.

Perustelu
Tarpeeton säännös.
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Tarkistus 34
9 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
lentolevitystä koskevia säännöksiä 
4 kohdan vaatimukset huomioon ottaen.

Perustelu

Lentolevityksen yleinen kielto on liian byrokraattinen, eikä se ole järkevää, koska on selvää, 
että kasvinsuojeluaineiden muunlainen käyttö on joissakin tapauksessa epäasianmukaista 
(viininviljely, metsät). Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentolevitystä käytetään vain 
silloin, kun se on välttämätöntä. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, soveltavatko ne tällöin 
lupamenettelyä vai ilmoitusmenettelyä. Dokumentointia koskevat vaatimukset eivät ole 
välttämättömiä, kun otetaan huomioon ympäristötietodirektiivin säännökset sekä voimassa 
olevat kansalliset määräykset.

Tarkistus 35
9 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Seuraa 1 kohtaan ja 4 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 36
9 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
poikkeukset myöntävät toimivaltaiset 
viranomaiset ja ilmoitettava niistä 
komissiolle.

Poistetaan.

Perustelu

Tarpeeton säännös.
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Tarkistus 37
9 artiklan 4 kohta

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

4. Lentolevitys sallitaan 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 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 hoitavalla käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;
6 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

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

(c a) on varmistettava, että toteutetaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet asukkaiden ja 
sivullisten varoittamiseksi ajoissa sekä 
ympäristön suojelemiseksi ruiskutettavan 
alueen läheisyydessä;

(c b) lentolevityksestä on ilmoitettu 
etukäteen toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu 
lupa.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat valita lupa- tai ilmoitusmenettelyn. Lentolevitys sallitaan kuitenkin vain, 
jos noudatetaan 4 kohdan säännöksiä. Lisäksi komission ehdotus on tarpeettoman 
byrokraattinen. On otettava huomioon 6 artiklan 3 kohdan 2 kohdan mukainen siirtymäaika.

Tarkistus 38
9 artiklan 5 kohta

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

Poistetaan.
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Perustelu

Seuraa tarkistuksesta 1 ja 4 kohtaan. Katso tarkistusten 34 ja 37 perusteluja.

Tarkistus 39
9 artiklan 6 kohta

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä 
poikkeuksista.

Poistetaan.

Perustelu

Dokumentointia koskevat vaatimukset eivät ole välttämättömiä, kun otetaan huomioon 
ympäristötietodirektiivin säännökset sekä voimassa olevat kansalliset määräykset.

Tarkistus 40
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Kansallisten toimintasuunnitelmien 
laatimisen ja toteuttamisen yhteydessä 
jäsenvaltioiden on säädettävä toimista, 
joiden avulla varmistetaan asianmukaisella 
tavalla käytettäessä kasvinsuojeluaineita 
vesistöjen läheisyydessä

Perustelu

Tähänastinen sanamuoto ei takaa oikeus- ja suunnitteluvarmuutta, mikä koskee etenkin 
entisen 1 kohdan hyvin epämääräistä sanamuotoa. Kyse on ongelmista, jotka jäsenvaltioiden 
on ratkaistava ensisijaisesti kansallisten toimintasuunnitelmiensa yhteydessä 4 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 41
10 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatimisen ja 
toteuttamisen yhteydessä tarkasteltava 
erityisesti seuraavia toimia vesistöjen 
suojelemiseksi:
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(a) puskuri- ja suojavyöhykkeiden 
perustaminen vesistöjen lähellä olevien 
viljelmien ympärille ja erityisesti sellaisten 
suojavyöhykkeiden perustaminen, jotka on 
määritetty direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
3 kohdan mukaisesti juomaveden 
saamiseksi ja joille kasvinsuojeluaineita ei 
saa levittää eikä varastoida; 
puskurivyöhykkeiden koko olisi 
määriteltävä pilaantumisriskien ja kyseisen 
alueen maatalouden erityispiirteiden 
perusteella;

(b) säädetään asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla rajoitetaan 
kasvinsuojeluaineiden kulkeutumista 
ainakin välittömästi vesistön tuntumassa 
sijaitsevilta viljelmiltä (hedelmätarhat, 
viinitarhat ja humalaviljelmät jne.); 

(c) säädetään asianmukaisista 
toimenpiteistä, joiden avulla 
kasvinsuojeluaineita 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 on 
olemassa suuri riski, että torjunta-aineet 
valuvat pintaveteen tai viemäristöön.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimet on 
sisällytettävä kaikkiin kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin.

Perustelu

1 a kohdan (uusi) ja a–c alakohdan teksti vastaa olennaisin osin komission vanhan 
ehdotuksen 2–4 kohdan tekstiä. Toimilla on sama tavoite, ja ne on siksi yhdistetty samaan 
kohtaan. Vesistöjen ja juomaveden suoja- ja puskurivyöhykkeet ovat keskeinen osa kansallisia 
toimintasuunnitelmia. Kuten Tanskan esimerkki osoittaa, tässä yhteydessä vapaaehtoiset 
toimet eivät voi olla yhtä tehokkaita kuin pakottavat säännökset.

Tarkistus 42
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10 artiklan 2 kohta

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.

Poistetaan.

Puskurivyöhykkeiden koko olisi 
määriteltävä pilaantumisriskien ja kyseisen 
alueen maatalouden erityispiirteiden 
perusteella.

Perustelu

Nyt 1 a kohta (uusi), a alakohta (katso tarkistusta 41).

Tarkistus 43
10 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan levitettyjen torjunta-
aineiden kulkeutumista ilman kautta, 
ainakin kun kyseessä ovat pystysuorassa 
kasvatettavat kasvit, mukaan luettuina 
välittömästi vesistön tuntumassa sijaitsevat 
hedelmätarhat, viinitarhat ja 
humalaviljelmät.

Poistetaan.

Perustelu

Nyt 1 a kohta (uusi), b alakohta (katso tarkistusta 41).

Tarkistus 44
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään mahdollisimman 
vähän tai mahdollisesti ei ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 

Poistetaan.
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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.

Perustelu

Nyt 1 a kohta (uusi), c alakohta (katso tarkistusta 41).

Tarkistus 45
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

Jäsenvaltioiden on tukeuduttava asiaa 
koskevaan riskien arviointiin ja 
varmistettava, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan:

Perustelu

Asiaankuuluva riskien arviointi muodostaa perustan päätökselle, joka koskee 
kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämistä herkillä alueilla. Ratkaisevaa ei ole kielto, vaan 
kasvinsuojeluaineiden varovainen ja vähäinen käyttö erityisen suojelutavoitteen mukaisella 
tavalla. Natura 2000 -aluetta koskevissa asetuksissa määritetään erilaisia kieltoja ja 
velvoitteita, minkä vuoksi muu erityinen sääntely voidaan jättää tekemättä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 46
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) torjunta-aineiden käyttö rajoitetaan
pienimpään mahdolliseen määrään suuren 
yleisön tai herkkien väestöryhmien 
säännöllisesti käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja
leikkikentillä tai lopetetaan se kokonaan;

Perustelu

Tarkennus ja selvennys. Ratkaisevaa ei ole kieltäminen, vaan kasvinsuojeluaineiden 
mahdollisimman vähäinen käyttö riippuen julkisten alueiden erityisistä suojelutavoitteista. 
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Kun otetaan huomioon vähäinen käyttö julkisilla alueilla, ilmeisesti jäsenvaltiot toteuttavat 
tätä säännöstä jo laajalti jo nyt.

Tarkistus 47
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta ja 2 alakohta

(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.

Poistetaan.

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

Tarkistus 48
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset
Natura 2000 -alueilla eivät estä 
vapaaehtoisia tukitoimia 
rakennerahastoasetusten ja maaseudun 
kehittämistä koskevien asetuksen 
mukaisesti.

Perustelu

Viimeisen virkkeen lisääminen on tarpeen sen selventämiseksi, että kasvinsuojeluaineiden 
käytön rajoittaminen Natura 2000 -alueilla suojelutavoitteiden saavuttamiseksi ei ole vastoin 
tuen vapaaehtoisuuden periaatetta. Tähän mennessä ei ole ollut komission yksiköiden välistä 
selkeää lausuntoa asiasta, mikä on johtanut jäsenvaltioissa huomattavaan oikeudelliseen 
epävarmuuteen vaikeuttaen maatalousympäristöä koskevien toimien toteuttamista.

Tarkistus 49
12 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat toimet eivät vaaranna ihmisten 

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

Perustelu

Ehdotetut toimet on yhdistettävä kansallisiin toimintasuunnitelmiin. Kyse on ensisijaisesti 
siitä, että olemassa oleva sääntely todella toteutetaan käytännössä vastaavien toimien avulla. 
Säännöksiä ei jäsenvaltioista puutu.

Tarkistus 50
12 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava muuhun 
kuin ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
torjunta-aineiden osalta kaikki tarvittavat 
toimenpiteet vaarallisen käsittelyn 
välttämiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
toimintasuunnitelmien yhteydessä ja 
asianmukaisen riskien arvioinnin pohjalta 
toteutettava muuhun kuin ammattimaiseen 
käyttöön tarkoitettujen torjunta-aineiden 
osalta kaikki mahdollisesti tarvittavat 
toimenpiteet vaarallisen käsittelyn 
välttämiseksi.

Perustelu

Katso tarkistusta 49 koskevaa perustelua.

Tarkistus 51
12 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineiden varastointialueet on 
rakennettu siten, että vältetään tahattomat 
päästöt.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
toimintasuunnitelmien yhteydessä 
asianmukaisen riskien arvioinnin pohjalta 
toteutettava mahdollisesti tarvittavat toimet 
sen varmistamiseksi, että torjunta-aineiden 
varastointialueet on rakennettu siten, että 
vältetään tahattomat päästöt.

Perustelu

Katso tarkistusta 49 koskevaa perustelua.
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Tarkistus 52
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 luotava 
kannustusjärjestelmiä vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi.

Perustelu

Kannustinjärjestelmän avulla on helpompi saada käyttäjät suhtautumaan myönteisesti 
kasvinsuojeluaineiden vähäisempään käyttöön tai integroituun kasvinsuojeluun kuin 
pakkokeinoilla. Lisäksi on viitattava siihen, että lupamenettelyn yhteydessä tutkitaan 
kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. On lähdettävä siitä, 
että hyväksytyt kasvinsuojeluaineet eivät asianmukaisesti käytettäessä vaikuta muuhun kuin 
niiden varsinaiseen kohteeseen.

Tarkistus 53
13 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Teksti on yhdistetty 1 kohtaan (katso tarkistusta 52).

Tarkistus 54
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13 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki torjunta-aineiden ammattimaiset 
käyttäjät noudattavat integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyviä yleisiä 
standardeja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Poistetaan.

Perustelu

5 kohdan sisältöä säännellään jo kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan 
asetuksen 52 artiklalla.

Tarkistus 55
13 artiklan 6 kohta

6. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kaikki tarvittavat kannustimet, joilla 
viljelijöitä rohkaistaan panemaan 
täytäntöön integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät lajikohtaiset standardit.

Poistetaan.

Tarkistus 56
13 artiklan 7 kohta

7. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät yleiset 
standardit laaditaan asetuksen (EY) N:o […] 
52 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

7. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut integroituun 
viljelystrategiaan liittyvät yleiset standardit 
laaditaan asetuksen (EY) N:o […] 52 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja 
niiden avulla edistetään eri osapuolten 
julkista osallistumista.

Tarkistus 57
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvät 
lajikohtaiset standardit voidaan laatia 

Poistetaan.
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direktiivin 98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Integroidun kasvinsuojelun lajikohtaisten Euroopan laajuisten normien käyttöönotto on 
hylättävä, koska niissä ei voida ottaa huomioon erilaisia luonnollisia ja ilmastollisia 
olosuhteita eri puolilla Eurooppaa ja koska ne ovat vastoin integroitua kasvien viljelyä 
koskevaa menettelyä, jossa paikalliset olot muodostavat kunkin toimen olennaisen perustan.

Tarkistus 58
13 artiklan 8 a kohta (uusi)

8 a. Suorien tukien saajien, joihin 
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
3 artiklaa yhdessä liitteen III kanssa, 
velvoitteet katsotaan kasvinsuojeluaineiden 
käytön osalta täytetyiksi, jos todistetaan 5 ja 
6 artiklan mukainen koulutus ja 
jatkokoulutus sekä 8 artiklan vaatimukset 
täyttävien koneiden käyttö.

Perustelu

Olennaisena edellytyksenä kasvinsuojeluaineiden asianmukaisessa käytössä ovat asiaa 
koskevat tiedot ja asianmukaisesti toimivat koneet. Siksi vaikuttaa riittävältä, että 
täydentävien ehtojen toteutuminen osoitetaan esittämällä jatkokoulutusta sekä koneiden 
toimintaa koskevat todistukset. Jos muiden säädösten mukaisissa tarkastuksissa 
(ristiintarkistus) havaitaan vielä rikkomuksia, määritetään luonnollisesti edelleen 
seuraamuksia asetuksen N:o 1782/2003 mukaisesti.

Tarkistus 59
14 artiklan 1 kohta

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.

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

Tulisi määrittää myös torjunta-aineiden käyttöä koskevia indikaattoreita.

Tarkistus 60
14 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen 
(EY) N:o [ESTAT…] mukaisesti kerättyjä 
tilastotietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä tarvittaessa 
asetuksen (EY) N:o [ESTAT…] mukaisesti 
kerättyjä tilastotietoja seuraaviin 
tarkoituksiin:

Perustelu

Jos tilasto-asetusta ei hyväksytä, on käytettävä muita tilastotietoja.

Tarkistus 61
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) yhteisten yhdenmukaistettujen riski-
indikaattorien laskeminen kansallisella 
tasolla;

a) yhteisten yhdenmukaistettujen riski- ja 
käyttöindikaattorien laskeminen 
kansallisella tasolla;

Perustelu

Katso tarkistusta 59.

Tarkistus 62
14 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) tuholaisten ja sairauksien 
esiintyvyyden ja sienten kehittymisen 
suuntausten tunnistaminen;

Perustelu

Tulisi keskittyä myös edellä mainittuihin seikkoihin, koska myös ne vaikuttavat 
kasvinsuojelutuotteiden käytön riski-indikaattoreihin.

Tarkistus 63
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14 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) kansallisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen, arviointi ja mukauttaminen.

Tarkistus 64
14 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 2 kohdan 
mukaisten arviointien tulokset komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 2 kohdan 
mukaisten arviointien tulokset komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille.

Tulokset julkistetaan 4 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetun Internet-
tietopankin avulla.

Perustelu

Seuraa 4 artiklan 2 a kohdan lisäyksestä (tarkistus 17).

Tarkistus 65
14 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Komission on käytettävä asetuksen (EY) 
N:o [ESTAT…] mukaisesti kerättyjä 
tilastotietoja ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja riski-indikaattorien laskemisessa 
yhteisön tasolla arvioidakseen tehoaineiden 
käytöstä aiheutuviin riskeihin liittyviä 
suuntauksia.

4. Komission on käytettävä tarvittaessa 
asetuksen (EY) N:o [ESTAT…] mukaisesti 
kerättyjä tilastotietoja ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja riski- ja 
käyttöindikaattorien laskemisessa yhteisön 
tasolla arvioidakseen tehoaineiden käytöstä 
aiheutuviin riskeihin liittyviä suuntauksia.

Tarkistus 66
14 artiklan 4 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Tulokset julkistetaan 4 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetun Internet-
tietopankin avulla.

Perustelu

Seuraa 4 artiklan 2 a kohdan lisäyksestä (tarkistus 17).
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Tarkistus 67
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.

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

Perustelu

Katso tarkistusta 59.

Tarkistus 68
14 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Tietojen keräämisessä on vältettävä 
sitä, että yhteisön viljelijät saavat lisää 
dokumentointivelvoitteita ja kohtuuttomia 
ilmoitus- ja selvitysvelvoitteita.

Perustelu

Viljelijöillä on jo nyt huomattavia dokumentointi- ja selvitysvelvoitteita. Jos tulevaisuudessa 
laaditaan kasvinsuojeluaineita koskeva tilastoasetus, on huomattava, että se ei saa aiheuttaa 
viljelijöille uusia ja kohtuuttomia ilmoitus-, selvitys- ja dokumentointivelvoitteita. Normaalisti 
riittävät pistokokeet jne., jotka tehdään vapaaehtoisesti tai muutenkin suoritettavan valvonnan 
tuloksena.

Tarkistus 69
15 artikla

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

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

Perustelu

Mukauttaminen määräaikoihin, jotka koskevat myös suunnitelmien tarkastelua.
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Tarkistus 70
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Komissio perustaa pienen mittakaavan 
sovelluksia varten eurooppalaisen 
rahaston, jolla edistetään jäsenvaltioiden 
tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä 
tutkittaessa viljelykasvien käyttöä pienen 
mittakaavan viljelyssä.
Komissio perustaa rahaston yhteyteen 
foorumin, jonka avulla voidaan vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä pienen 
mittakaavan viljelyssä sekä 
kasvinsuojelutuotteiden kestävästä käytöstä

Tarkistus 71
16 artiklan 1 kohta 

Jäsenvaltioiden on määritettävä 
seuraamukset, joita sovelletaan tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
näiden seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Määrättyjen seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Jäsenvaltioiden on määritettävä 
seuraamukset, joita sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukaisesti 
annettujen kansallisten määräysten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Määrättyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

Seuraamuksia koskevien säännösten tarkennus.

Tarkistus 72
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Direktiivin 2004/35/EY säännöksiä ei 
sovelleta, jos viljelijä käyttää 
kasvinsuojeluainetta lupamenettelyä 
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koskevien säännösten mukaisesti.

Perustelu

Viljelijöiden, jotka noudattavat kasvinsuojeluaineita koskevia olemassa olevia säännöksiä, ei 
tarvitse vastata direktiivissä 2004/35/EY tarkoitetuista ympäristövahingoista. Jos viljelijä 
käyttää luvan saanutta kasvinsuojeluainetta sen käyttöä koskevien määräysten mukaisesti, 
hänet on vapautettava direktiivin 2004/35/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesta vastuusta.

Tarkistus 73
18 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Perustelu

Korjataan laadintavaiheen virhe. Viittaus päätöksen 1999/468/EY 3 artiklaan on tarpeeton, 
koska tähän menettelyyn ei viitata missään kohdin tekstiä.

Tarkistus 74
18 artiklan 3 kohta

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–
4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Perustelu

On mukautettava komitologiaa, koska direktiivin joissakin kohdissa säädetään, että tiettyjä ei-
keskeisiä ja yleisiä säännöksiä on muutettava sääntelykomiteamenettelyllä (5 artiklan 3 kohta, 
8 artiklan 5 kohta ja 14 artiklan 1 kohta), minkä vuoksi neuvoston päätöksen 2000/512/EY 
jälkeen käyttöön on otettu "sääntelykomiteamenettely + valvonta". Määräaikojen asettaminen 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdan mukaisesti ei ole tarpeen, koska erityisen 
kiireellisiä tapauksia ei ole odotettavissa.

Tarkistus 75
19 artiklan 1 kohdan c a alakohta 
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c a) 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
Internet-tietopankin perustaminen.

Perustelu

Tarkistus seuraa 4 artiklan 2 a kohdan lisäyksestä.
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