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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista kytkeytyy suoraan muutamia 
kuukausia aiemmin esitettyyn ehdotukseen, jossa käsiteltiin torjunta-aineiden kestävän käytön 
teemakohtaista strategiaa. Ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan Euroopan laajuisesti 
kasvinsuojeluaineiden myyntiä ja käyttöä koskevat kansalliset tilastot. Tämä toteutetaan 
tasolla, joka mahdollistaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien riittävien tietojen 
keräämisen sekä keskipitkällä aikavälillä myös ympäristölle ja ihmisten terveydelle kyseisten 
aineiden käytöstä aiheutuvien riskien ja kuormituksen vähentämisen. 

Valmistelija katsoo, että tällöin on huolehdittava siitä, että tietojen kokoamisesta ja 
keräämisestä ei aiheudu päällekkäistä rasitusta etenkään maatiloille. Vireillä olevissa 
teemakohtaista strategiaa käsittelevissä lainsäädäntöehdotuksissa on erityissäännöksiä 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien johtopäätösten tekemisen mahdollistavien tietojen 
säilyttämisestä sekä tuottajalle asetettavasta myyntitietojen toimittamisvelvollisuudesta (ks. 
erityisesti kaavaillun luvan myöntämistä koskevan asetuksen KOM (2006)0388 64 artikla). 
Tässä käsiteltävän tilastotietojen keräämisen yhteydessä olisi viitattava erikseen kyseisiin 
säännöksiin. 

Lisäksi vastaavat rekisteröintisäännökset ovat olennainen osa integroitua kasvinsuojelua sekä 
Eurep-järjestön hyvien viljelykäytänteiden kaltaisia laadunvarmistamisjärjestelmiä. Näiden 
standardien mukaan jo nyt toimivien tilojen hankkimia tietoja olisi käytettävä ensisijaisina 
tilastoja kootessa, jolloin on kuitenkin muistettava, että ne eivät anna kattavaa 
poikkileikkausta kaikista maatiloista. 

Tietojen keräämisessä on käytettävä perustana tietoja, jotka koskevat tuotettuja ja 
markkinoille saatettuja kasvinsuojeluaineita ja jotka tuottajien ja kauppiaiden on toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille. Euroopan tasolla mahdollisimman yhdenmukaistettujen 
tietojen keräämisen kannalta ei riitä, että näille toimijoille asetetaan ilmoitusvelvollisuus 
täytäntöönpanosäännöksissä (kuten luvan myöntämistä koskevan asetuksen 64 artiklassa on 
tehty). Ilmoitusvelvollisuus olisi määriteltävä käsiteltävän olevassa asetuksessa 
mahdollisimman täsmällisesti, koska näin hankitaan perustiedot kyseisten aineiden 
käyttötietojen keräämistä varten (ks. liitteessä II oleva 1 jakso).

Valmistelija pitää perusteettomana, että kasvinsuojeluaineiden käyttö muualla kuin 
maataloudessa jätettäisiin käsiteltävän olevan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Vaikka 
esim. omassa pienpuutarhassa tapahtuva yksityiskäyttö voidaan kartoittaa ainoastaan 
myyntitietojen perusteella, ammattimaisille ja suuria pinta-aloja käsitteleville käyttäjille 
(kuten kunnan yksiköt ja liikennealan yritykset) on asetettava samat säilyttämisvelvoitteet ja 
tietojen keräämistä koskevat vaatimukset kuin maataloudessa toimiville aineiden käyttäjille. 

Kerättyjä tietoja on käytettävä kansallisella ja yhteisön tasolla siten, että se hyödyttää 
teemakohtaisen strategian toteuttamista mahdollisimman hyvin. Siksi valmistelija ehdottaa, 
että asiantuntijaryhmä arvioi kerättyjä tietoja ja pohtii ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. Asiantuntijaryhmien toiminnan käynnistäminen kuuluu kansallisista 
toimintasuunnitelmista vastaavien viranomaisten vastuulle ja asiantuntijaryhmät 
verkostoituvat Euroopan tasolla. 
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Tuotettuja ja myytyjä kasvinsuojeluaineita koskevia tietoja olisi käytettävä siten, että ne 
tarjoavat perustan torjunta-aineiden käyttöä koskevien tietojen keräämiselle ja tarjoavat 
samalla viranomaisille lähtökohdat tuotevirtojen kartoittamiseen. Tätä tarkoitusta varten 
riittää, että kauppavirtoja seurataan avoimesti aina tukkuasiakkaisiin tai maan sisäiseen 
kauppaan saakka. Kasvinsuojeluaineiden alan tuotevirtojen kartoittaminen voi olla ehdotetun 
tietojen keräämisen yhteydessä selvää lisäarvoa tuottava väline toimivaltaisille viranomaisille, 
kun otetaan huomioon laittoman maahantuonnin ongelma, joka on alan oman ilmoituksen 
mukaan selvästi pahenemassa. 

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
1 artiklan otsikko

Kohde ja soveltamisala Kohde, soveltamisala ja tavoitteet

Tarkistus 2
1 artiklan 2 kohdan 2 luetelmakohta

– maataloudessa käytettyjen
kasvinsuojeluaineiden vuosittaisia määriä 
liitteen II mukaisesti.

– kasvinsuojeluaineiden vuosittaisia määriä 
liitteen II mukaisesti.

Tarkistus 3
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tuotettavilla tilastoilla pyritään 
erityisesti:
– panemaan täytäntöön torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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strategia ja arvioimaan sitä,
– kehittämään yhdenmukaistettuja 
kansallisia ja yhteisön tason riskien 
ilmaisimia, tekemään 
kasvinsuojeluaineiden käytön suuntauksia 
koskevia laskelmia sekä arvioimaan 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
vaikuttavuutta torjunta-aineiden kestävää 
käyttöä koskevan yhteisön politiikan 
puitteista annetun direktiiviehdotuksen 
XXX (KOM(2006)0373) mukaisesti,
– kartoittamaan ainevirtoja 
kasvinsuojeluaineiden tuotannossa, 
kaupassa ja käytössä. 

Perustelu

Tilastoilla on tiettyjä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja tarkoituksia. Saatavilla olevia 
tietoja on lisäksi käytettävä kasvinsuojeluaineiden tuotevirtojen todentamiseen ja siten myös 
mahdollisesti laittomien aineiden käyttöä koskevan osviitan hankkimiseen.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 kohdan 1–3 luetelmakohta

– kyselytutkimukset,
– markkinoille saatettuja 
kasvinsuojeluaineita koskevat toimittajien 
ilmoitusvelvoitteet; velvoitteet voidaan 
asettaa erikseen ammattimaista ja muuta 
kuin ammattimaista käyttöä varten,

– markkinoille saatettuja 
kasvinsuojeluaineita koskevat toimittajien 
ilmoitusvelvoitteet; velvoitteet voidaan 
asettaa erikseen ammattimaista ja muuta
kuin ammattimaista käyttöä varten erityisesti 
asetuksen XXX kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta
(KOM(2006)0388) 64 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti,

– ammattimaisiin käyttäjiin sovellettavat 
ilmoitusvelvoitteet, jotka perustuvat 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaan 
kirjanpitoon

– ammattimaisiin käyttäjiin sovellettavat 
ilmoitusvelvoitteet, jotka perustuvat 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaan 
kirjanpitoon ja erityisesti asetuksen XXX 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta (KOM(2006)0388) 
64 artiklan 1 kohtaan,
– kyselytutkimukset,



PE384.217v02-00 6/9 AD\688047FI.doc

FI

Perustelu

Olisi vältettävä päällekkäistä rasitusta muiden maanviljelijöille asetettujen dokumentaatio- ja 
tiedonkeruuvelvoitteiden kanssa ja tukeuduttava soveltuvissa tapauksissa ensisijaisesti muihin 
lähteisiin. Jäsenvaltioiden olisi varmennettava kyselytutkimusten laadukas toteuttaminen.

Tarkistus 5
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
– kasvinsuojeluaineiden tuottajat sekä
– kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta tai maahantuonnista 
vastaavat 
antavat toimivaltaisille viranomaisille 
vuosittaisen selonteon
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on tuotettu,
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on toimitettu 
jalostajille tai tukkukauppiaille EU:ssa,
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on viety.
Toimivaltaiset viranomaiset arvioivat 
saamiaan tietoja ja julkaisevat ne 
muokattuaan niitä tarvittaessa 
huolehtiakseen tiettyjen tietojen 
luottamuksellisuudesta.

Perustelu

Tuottajille ja markkinoille saattamisesta vastaaville toimijoille asetettava tuotettuja tai vietyjä 
määriä koskeva ilmoittamisvelvollisuus on olennainen osa tietojen keruuta, joten se olisi 
mainittava nimenomaisesti asetuksen leipätekstissä.

Tarkistus 6
6 artiklan 1 kohta

Komissio esittää joka viides vuosi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomuksessa arvioidaan varsinkin 

Komissio esittää joka viides vuosi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomuksessa arvioidaan varsinkin 
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toimitettujen tietojen laatua, tietojen 
keruusta yrityksille aiheutuvaa rasitetta sekä 
kyseisten tilastojen hyödyllisyyttä torjunta-
aineiden kestävän käytön teemakohtaisen 
strategian yhteydessä.

toimitettujen tietojen laatua ja 
vertailtavuutta, tietojen keruusta maatiloille, 
puutarhaviljelmille ja muille yrityksille 
aiheutuvaa rasitetta sekä kyseisten tilastojen 
hyödyllisyyttä torjunta-aineiden kestävän 
käytön teemakohtaisen strategian yhteydessä 
ja erityisesti 1 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden kannalta. Kertomukseen 
sisällytetään tarvittaessa ehdotuksia 
tietojen laadun parantamiseksi ja 
maatiloille ja muille yrityksille koituvan 
rasitteen vähentämiseksi.

Tarkistus 7
Liite I, otsikko

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat tilastot

Kasvinsuojeluaineiden tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat tilastot

Perustelu

On syytä kerätä myös tuotettuja määriä koskevat tiedot.

Tarkistus 8
Liite I, 2 a jakso (uusi)

2 a jakso
Ilmoittamisvelvollisuus

Kasvinsuojeluaineiden valmistajat ja 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta tai maahantuonnista 
vastaavat laativat toimivaltaisille 
viranomaisille vuosittaisen selonteon
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on tuotettu,
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on toimitettu 
jalostajille tai tukkukauppiaille Euroopan 
unionissa,
– määristä, joita tiettyä tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta on viety.
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Tarkistus 9
Liite I, 6 jakso, 3 kohta

Toista viitevuotta koskevassa selvityksessä 
on esitettävä karkea arvio siitä, mikä on 
kuhunkin liitteessä III mainittuun 
pääryhmään kuuluvien aineiden osuus 
maatalouskäyttöön ja muuhun kuin 
maatalouskäyttöön tarkoitettuihin 
markkinoille saatettuihin 
kasvinsuojeluaineisiin sisältyvien aineiden 
kokonaismäärästä. Nämä arviot on 
tarkistettava viiden vuoden välein.

Toista viitevuotta koskevassa selvityksessä 
on esitettävä karkea arvio siitä, mikä on 
kuhunkin liitteessä III mainittuun 
pääryhmään kuuluvien aineiden osuus 
maatalouskäyttöön, puutarhaviljelmien 
käyttöön ja muuhun kuin maatalouskäyttöön 
tarkoitettuihin markkinoille saatettuihin 
kasvinsuojeluaineisiin sisältyvien aineiden 
kokonaismäärästä, erityisesti liikenteessä, 
julkisilla viheralueilla ja yksityiskäytössä. 
Nämä arviot on tarkistettava viiden vuoden 
välein.

Tarkistus 10
Liite II, 1 jakso, 1 kohta

1. Tilastojen on katettava 
kasvinsuojeluaineiden käyttö maataloudessa 
kaikissa jäsenvaltioissa. 

1. Tilastojen on katettava 
kasvinsuojeluaineiden käyttö maataloudessa
ja puutarhaviljelmillä ja ammattimainen 
käyttö muualla kuin maataloudessa
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 11
Liite II, 6 jakso, 5 luetelmakohta (uusi)

– esitetään maatiloille ja puutarhoille 
tietojen keruusta aiheutuvaksi arvioitu 
keskimääräinen rasite sekä mahdolliset 
tavat sen vähentämiseksi.
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