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Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 29
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 
artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 
artiklan 4 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden vaikutusta ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön. Sekä ihmisten terveys että ympäristö olisi mainittava direktiivin 
oikeusperustana.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 30
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1600/2002/EY 2 ja 7 artiklan mukaisesti 
olisi luotava yhteiset lainsäädännön puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla.

Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1600/2002/EY 2 ja 7 artiklan mukaisesti 
olisi luotava yhteiset lainsäädännön puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa yhdenmukaisuuden torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen 
strategian sekä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 31
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) 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 on 
sovitettava yhteen muun asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja niitä 
voidaan käyttää torjunta-aineita koskevassa 
muussa yhteisön lainsäädännössä asetettujen 
tavoitteiden yhdistämiseksi.

Or. pl
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Perustelu

Merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi torjunta-aineiden vähentämisessä yhteisön tasolla 
kansalliset toimintasuunnitelmat olisi sovitettava yhteen muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisten täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman

Tarkistus 32
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 
kasvinsuojelua. 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) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
vahvistetaan tavoitteet, erityistavoitteet, 
aikataulut ja indikaattorit, joiden mukaan 
torjunta-aineiden käyttöä ja käytöstä 
aiheutuvia riskejä vähennetään siten, että 
jäsenvaltiot määrittävät edellä mainitun 
arvioidussa aikataulussa toteuttamisen 
edellyttämät rahoitusresurssit ja 
budjettikohdat, ja edistetään muuta kuin 
kemiallista kasvinsuojelua. 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.

Or. en

Perustelu

Vähentämistavoitteet sisältävät torjunta-ainestrategiat ovat jo käytössä Tanskassa, Ruotsissa, 
Alankomaissa, Belgiassa ja Saksassa. Termillä "käytön vähentäminen" puututaan paremmin 
torjunta-aineiden käytön lisääntymiseen siitä huolimatta, että nykyään torjunta-aineita 
käytetään pienempinä annoksina. Maanviljelijät ovat taloudellisesti ja teknisesti riippuvaisia 
torjunta-aineista viljelykasvien suojelussa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kansallisten toimintasuunnitelmien tavoitteet voidaan saavuttaa aikataulun mukaan riittävien 
taloudellisten resurssien käyttöön ottamisen avulla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 33
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 kasvinsuojelua. 
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.

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
vahvistetaan tavoitteet, joiden mukaan 
ehkäistään torjunta-aineiden käytöstä 
aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä, 
vaarat mukaan luettuina, ja torjunta-aineista 
riippuvuutta ja edistetään ja rohkaistaan 
muun kuin kemiallisen kasvinsuojelun ja 
tuholaisten torjunnan käyttöönottoa. 
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.

Or. en

Perustelu

Vähentämisen sijasta ihmisen terveyteen kohdistuvat riskit on ehkäistävä täydellisesti. 
Jäsenvaltioille on tehtävä selväksi, että kansallisten toimintasuunnitelmien tavoitteena on 
torjua torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvat riskit sekä terveyden että ympäristön suhteen. 
Jos muiden kuin kemiallisten kasvinsuojeluaineiden ja tuholaistorjunnan edistämistä 
koskevaan vaatimukseen ei liity jäsenvaltioiden aitoa tahtoa edistää mainittuja tavoitteita, 
tavoitteen tehokas toteuttaminen ei ole mahdollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 34
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 kasvinsuojelua. 

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
vahvistetaan tavoitteet, joiden mukaan 
vähennetään torjunta-aineiden käytöstä 
aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä, 
vaarat mukaan luettuina, ja torjunta-aineista 
riippuvuutta ja edistetään ja rohkaistaan 
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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.

muun kuin kemiallisen kasvinsuojelun ja 
tuholaisten torjunnan käyttöönottoa. 
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.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on tehtävä selväksi, että kansallisten toimintasuunnitelmien tavoitteena on 
torjua torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvat riskit sekä terveyden että ympäristön suhteen. 
Jos muiden kuin kemiallisten kasvinsuojeluaineiden ja tuholaistorjunnan edistämistä 
koskevaan vaatimukseen ei liity jäsenvaltioiden aitoa tahtoa edistää mainittuja tavoitteita, 
tavoitteen tehokas toteuttaminen ei ole mahdollista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira
Tarkistus 35

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 
kasvinsuojelua. 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) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
vahvistetaan vähentämistä koskevat 
määrälliset tavoitteet, laaditaan aikataulut
sekä torjunta-aineiden riskejä ja käytön 
laajuutta koskevat indikaattorit ja 
edistetään muuta kuin kemiallista 
kasvinsuojelua. 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.

Or. fr

Perustelu

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
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d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 36
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 kasvinsuojelua. 
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.

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 aikataulut 
sisältävien konkreettisten tavoitteiden 
mukaisesti ja edistetään muuta kuin 
kemiallista kasvinsuojelua. 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.

Or. en

Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien päätavoitteena on vähentää torjunta-aineista aiheutuvia 
riskejä ja riippuvuutta torjunta-aineista, mutta mainittu tavoite voidaan saavuttaa vain 
konkreettisten määräaikojen ja erityistavoitteiden avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 37
Johdanto-osan 3 kappale
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(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) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
vahvistetaan vähentämistä koskevat 
määrälliset tavoitteet, laaditaan aikataulut 
sekä torjunta-aineiden riskejä ja käytön 
laajuutta koskevat indikaattorit ja 
edistetään muuta kuin kemiallista 
kasvinsuojelua. 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.

Or. fr

Perustelu

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 38
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 

(3) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joilla 
tehostetaan kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
ja vähennetään mahdollisia riskejä 
entisestään. Kansalliset 
toimintasuunnitelmat voidaan sovittaa 
yhteen muun asiaa koskevan yhteisön 
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kasvinsuojelua. 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.

lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja niitä 
voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita 
koskevassa muussa yhteisön 
lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden 
yhdistämiseksi.

Or. de

Perustelu

Jotta voitaisiin edistää direktiivin tavoitetta eli ekologisesti ja taloudellisesti mielekästä 
kasvinsuojelua Euroopassa, tarvitaan yllä oleva selvennys. Kasvinsuojeluaineet eivät 
modernissa maataloudessa hyvän ammatillisen käytännön mukaisesti käytettävänä tuotteena 
aiheuta ihmisille tai ympäristölle mitään sellaista vaaraa, joka edellyttäisi niiden 
korvaamista. Myös Agenda 21 (kestävää kehitystä koskenut Rion konferenssi vuonna 1992) 
painottaa kasvinsuojeluaineiden käytön välttämättömyyttä maailman väestön ruokkimiseksi, 
ja siinä pidettiin integroitua viljelyä maatalouden esikuvana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 39
Johdanto-osan 4 kappale

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

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

Or. pl

Perustelu

Valtioiden välisessä tietojen vaihdossa jäsenvaltioiden toteuttaman toiminnan tärkeitä 
elementtejä eivät ole asetetut, vaan saavutetut tavoitteet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 40
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 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 
on sovitettava 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.

Or. pl

Perustelu

Merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi torjunta-aineiden vähentämisessä yhteisön tasolla 
kansalliset toimintasuunnitelmat olisi sovitettava yhteen muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisten täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 41
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Kasvinsuojeluaineiden laiton käyttö 
vaarantaa torjunta-aineiden kestävän 
käytön ja aiheuttaa merkittävän riskin 
ympäristölle ja ihmisten ja eläinten 
terveydelle. Tämä ongelma edellyttää 
kiireellistä käsittelyä.

Or. en

Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden väärentäminen ja laiton kauppa Euroopassa on merkittävä ja 
nopeasti kasvava ongelma. Tämä ongelma vaarantaa kaikki kestävyysstrategiat, koska se 
vaarantaa maanviljelijöiden ja muiden kansalaisten terveyden, vahingoittaa ympäristöä ja 
aiheuttaa maanviljelijöille, elintarvikeketjulle, valtioille ja kasvinsuojeluaineiden valmistajille 
merkittävää taloudellista vahinkoa ja vahingoittaa niiden mainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 42
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden avulla. Tuottajien ja 
valmistajien olisi kannettava vastuu 
kaikkien tarvittavien tietojen välittämisestä 
torjunta-aineiden kuluttajille ja yleisölle.

Or. en

Perustelu

Kaikki tarvittavat tiedot ovat tuottajien ja vähittäismyyjien hallussa. Myös niillä on 
velvollisuus minimoida torjunta-aineiden aiheuttamat riskit.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská 

Tarkistus 43
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin erityisesti 
tiedotusvälineiden välityksellä sekä 
terveysriskeistä että ympäristöriskeistä ja 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä lyhyen 
ja pitkän aikavälin haitallisista 
vaikutuksista tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla

Or. en

Perustelu

Suurelle yleisölle on tiedotettava sekä terveyteen että ympäristöön kohdistuvista riskeistä että 
torjunta-aineiden käytön haitallisista vaikutuksista. Suurelle yleisölle voidaan tiedottaa 
tehokkaimmin tiedotusvälineiden kautta. Tämä antaisi kansalaisille mahdollisuuden saada 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella kansalaiset voivat tehdä asianmukaiseen tietoon 
perustuvia päätöksiä terveytensä ja ympäristönsä suojelusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Caroline Lucas

Tarkistus 44
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin sekä 
terveysriskeistä että ympäristöriskeistä sekä 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä lyhyen 
ja pitkän aikavälin haitallisista 
vaikutuksista ja tiedotettava myös muista 
kuin kemiallisista vaihtoehdoista 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla



PE 388.389v01-00 12/195 AM\662795FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Suurelle yleisölle on tiedotettava sekä terveyteen että ympäristöön kohdistuvista riskeistä että 
torjunta-aineiden käytön haitallisista vaikutuksista ja tiedotettava myös saatavilla olevista 
muista kuin kemiallisista vaihtoehdoista. Tämä antaisi kansalaisille mahdollisuuden saada 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella kansalaiset voivat tehdä asianmukaiseen tietoon 
perustuvia päätöksiä terveytensä ja ympäristönsä suojelusta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken ja 
Hiltrud Breyer 

Tarkistus 45
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin sekä terveyteen 
että ympäristöön kohdistuvista riskeistä 
sekä torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
haitallisista vaikutuksista ja tiedotettava 
myös muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla 

Or. en

Perustelu

Tämä antaisi kansalaisille mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
kansalaiset voivat tehdä asianmukaiseen tietoon perustuvia päätöksiä terveytensä ja 
ympäristönsä suojelusta (Davies ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 46
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä tiedotuskampanjoiden ja 

(7) Kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi 
sekä ottaen huomioon 
kasvinsuojeluaineiden merkitys 
maataloudessa ja elintarviketuotannossa 
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jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 47
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

Torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien 
riskien ja erityisesti niiden akuuttien ja 
kroonisten terveysvaikutusten vuoksi 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä ja vaaroista tiedotuskampanjoiden 
ja jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

Jäsenvaltioiden olisi seurattava ja kerättävä 
tietoja torjunta-aineiden vaikutuksesta 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen ja 
edistettävä torjunta-aineiden käytön 
pitkäaikaisten vaikutusten tutkimista.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä puuttua myös torjunta-aineiden aiheuttamiin kroonisiin terveysvaikutuksiin 
ja edistää mainittujen terveysvaikutusten tutkimista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 48
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

Torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien 
riskien ja erityisesti niiden akuuttien ja 
kroonisten terveysvaikutusten vuoksi 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

Jäsenvaltioiden olisi seurattava ja kerättävä 
tietoja torjunta-aineiden vaikutuksesta 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen ja 
edistettävä torjunta-aineiden käytön 
vaikutusten pitkän aikavälin 
tutkimusohjelmia.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden pitkäaikaiset vaikutukset vaativat nykyistä enemmän huomiota sekä 
kansallisella että Euroopan tasolla. Akuutteja ja kroonisia terveysvaikutuksia koskevia tietoja 
ei kerätä johdonmukaisesti kansallisella tasolla ja sen lisäksi vallitsee systemaattinen tietojen 
puute, mikä on korjattava tällä direktiivillä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 49
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

Monien torjunta-aineiden käytöstä 
aiheutuvien riskien ja myös niiden 
akuuttien ja kroonisten terveysvaikutusten
vuoksi suurelle yleisölle olisi tiedotettava 
paremmin torjunta-aineiden käyttöön 
liittyvistä riskeistä tiedotuskampanjoiden ja 
jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

Jäsenvaltioiden olisi seurattava ja kerättävä 
tietoja torjunta-aineiden 
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terveysvaikutuksista ja edistettävä torjunta-
aineiden käytön vaikutusten pitkän 
aikavälin tutkimusohjelmia. 

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden pitkäaikaiset vaikutukset vaativat nykyistä enemmän huomiota sekä 
kansallisella että Euroopan tasolla. Akuutteja ja kroonisia terveysvaikutuksia koskevia tietoja 
ei kerätä johdonmukaisesti kansallisella tasolla ja sen lisäksi vallitsee systemaattinen tietojen 
puute, mikä on korjattava tällä direktiivillä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 50
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä koko 
yhteiskunnalle (erityisesti muut kuin 
ammattimaiset torjunta-aineiden käyttäjät 
huomioon ottaen) suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla sen 
varmistamiseksi, että koko yhteiskunta olisi 
paremmin perillä asioista.

Or. pl

Perustelu

Torjunta-aineiden laajalle levinnyt käyttö osoittaa, että tämä kysymys koskee paitsi 
ammattimaisia käyttäjiä myös koko yhteiskuntaa, joten tarvitaan asianmukaisesti 
kohdennettuja tiedotuskampanjoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 51
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Torjunta-aineiden käytöstä mahdollisesti Torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien 
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aiheutuvien riskien vuoksi suurelle yleisölle 
olisi tiedotettava paremmin torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä 
tiedotuskampanjoiden ja jälleenmyyjien 
välittämän tiedon sekä muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

riskien ja erityisesti niiden akuuttien ja 
kroonisten terveysvaikutusten ja 
ympäristövaikutusten vuoksi kuluttajille ja 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava paremmin 
torjunta-aineiden käyttöön liittyvistä 
riskeistä ja vaaroista tiedotuskampanjoiden 
ja jälleenmyyjien välittämän tiedon sekä 
muiden asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla.

Jäsenvaltioiden olisi seurattava ja kerättävä 
tietoja torjunta-aineiden vaikutuksista, 
kuten myrkytystapauksista, ja edistettävä 
torjunta-aineiden käytön vaikutusten 
pitkän aikavälin tutkimusohjelmia.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus selventää sen, että kuluttajille ja suurelle yleisölle olisi annettava tietoja 
torjunta-aineiden ihmisen terveydelle aiheuttamista akuuteista ja kroonisista 
terveysvaikutuksista ja myös ympäristövaikutuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 52
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 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/42/EY 
(uudelleenlaadittu) säädetään säännöistä 
sellaisten torjunta-aineiden levityskaluston 
markkinoille saattamisesta, joka 
mahdollistaa torjunta-aineiden käyttäjille 
käsittelyjen tehokkuuden optimoinnin 
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.

Or. pl
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on täsmentää sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 53
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Tästä syystä lentolevitys olisi 
tehtävä luvanvaraiseksi, jotta varmistetaan, 
että lentolevitystä sovelletaan vain, jos se
tarjoaa selkeitä etuja ja myös kaikkia 
ympäristöä ja terveyttä koskevia 
vaatimuksia noudatetaan, tai kun se on 
välttämätöntä kriisitilanteessa.

Or. nl

Perustelu

Lentolevitys on kannatettavaa, jos siinä käytetään ympäristöystävällisiä torjunta-aineita. 
Tällöin on kuitenkin aina otettava huomioon ympäristö- ja terveysvaatimukset. 
Lupamenettelyn on kriisitilanteen syntyessä kuitenkin oltava joustava.



PE 388.389v01-00 18/195 AM\662795FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 54
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

(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 muita 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa, jos tuulen mukana 
kulkeutumisen vähentämiseksi ja 
asukkaiden ja sivullisten terveyden 
suojelemiseksi käytetään parasta 
käytettävissä olevaa teknologiaa (kuten 
matalapainesuuttimia).

Or. en

Perustelu

Lentolevitys ei tarjoa ympäristöhyötyjä muihin levitysmenetelmiin verrattuna. Poikkeuksia ei 
tule myöntää alueille, joissa levitys saattaisi vaikuttaa asukkaisiin ja sivullisiin, esimerkiksi 
tiheästi asutuilla maaseutualueilla ja ulkoilualueiden sekä herkkien ryhmien eli koulujen 
läheisyydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas ja 
Frédérique Ries

Tarkistus 55
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Tästä syystä lentolevitys olisi 
kiellettävä. 
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olemassa.

Or. en

Perustelu

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Irena Belohorská

Tarkistus 56
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

(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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa, ja jos lentolevitys ei vaikuta 
asukkaiden ja sivullisten terveyteen.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia ei tule myöntää alueille, joissa levitys saattaisi vaikuttaa asukkaisiin ja sivullisiin 
esimerkiksi tiheästi asutuilla maaseutualueilla ja ulkoilualueiden läheisyydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 57
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Tästä syystä siihen olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä sen varmistamiseksi, 
että sitä käytetään vain silloin, kun se 
tarjoaa selkeitä etuja ja myös 
ympäristöhyötyjä verrattuna muihin 
levitysmenetelmiin tai jos muita 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
käytettävissä tai niiden käyttö ei olisi 
kohtuullista.

Or. de

Perustelu

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 58
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 

(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
erityisesti tuulen mukana kulkeutumisen 
vuoksi. Torjunta-aineiden lentolevitys on 
siten kiellettävä välittömästi tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen. Sitä 
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tarjoaa selkeitä etuja ja myös 
ympäristöhyötyjä verrattuna muihin 
levitysmenetelmiin tai jos muita 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa.

voidaan kuitenkin harjoittaa tiettyjä, 
erittäin rajoitettuja ja valvottuja ehtoja 
noudattaen. Lisäksi lentolevitys edellyttää, 
että kyseisten alueiden läheisyydessä 
asuville tiedotetaan asianmukaisesti 
lentolevityksestä.

Or. fr

Perustelu

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 59
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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 

(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 
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
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olemassa. olemassa. On määritettävä poikkeuksia 
sääntelevät ehdot, jotta minimoidaan 
sellaisten epämieluisten vaikutusten 
ilmenemisen riski, joilla on haitallisia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia.

Or. pl

Perustelu

Poikkeuksia sääntelevät ehdot on täsmennettävä selkeästi, jotta vältytään tämän säännöksen 
väärinkäyttämiseltä ja myötävaikutetaan siihen, että tämän direktiivin tavoitteet saavutetaan 
paremmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 60
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 
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, geologisista ja 
topografisista piirteistä, 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.

Or. pl
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Perustelu

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 61
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 
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 
olisi oltava vähintään 10 metriä leveitä ja 
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 huomattavasti tai 
se olisi tarvittaessa poistettava kokonaan, ja 
lisäksi olisi sovellettava integroitua 
tuholaistorjuntaa koskevia sääntöjä.
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Or. fr

Perustelu

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 62
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 

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

Or. de

Perustelu

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken ja 
Hiltrud Breyer 

Tarkistus 63
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 
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 
leveyden olisi oltava vähintään 10 metriä
riippuen 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 poistettava kokonaan.
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Or. en

Perustelu

Puskurivyöhykkeiden leveyden määrittäminen on välttämätöntä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 64
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 
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 
leveyden olisi oltava vähintään 10 metriä
riippuen 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 poistettava kokonaan.

Or. en

Perustelu

Puskurivyöhykkeiden leveyden määrittäminen on välttämätöntä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 65
Johdanto-osan 11 kappale
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(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 
torjunta-aineille. Tästä syystä on tarpeen 
kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja 
pohjaveden pilaantumisen estämiseen 
toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä 
kuten esimerkiksi 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.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 66
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 

(11) Vesiympäristö on erityisen herkkä 
torjunta-aineille. Tästä syystä on tarpeen 
kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja 
pohjaveden pilaantumisen estämiseen 
toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä 
kuten levityskieltovyöhykkeiden luominen ja
pensasaitojen istuttaminen pintavesien 
varrelle, jotta vesistöt altistuisivat 
vähemmän roiskeille, ja jotta voidaan 
välttää torjunta-aineista johtuva 
saastuminen kaukokulkeutuman kaltaisista 
muista lähteistä. Puskurivyöhykkeiden 
leveyden tulisi riippua maaperän 
ominaisuuksista, ilmastosta, vesistön koosta 
ja kyseisen alueen maatalouden 
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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.

ominaispiirteistä, mutta leveyden olisi 
oltava vähintään 10 metriä. 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 käyttö tällaisilla 
alueilla olisi kiellettävä ja olisi käytettävä 
muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden ulkoiset kustannukset ovat merkittäviä. Yksin Isossa-Britanniassa torjunta-
aineiden juomavedestä poistamisen kustannukset ovat 120 miljoonaa GBP vuodessa. 
Kaikkien jäsenvaltioiden vastaavat kokonaiskustannukset ovat paljon suuremmat. On 
ilmennyt, että kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua huomattavan kauas, mikä voi aiheuttaa 
pinta- ja pohjavesien saastumisvaaran useiden eri lähteiden vuoksi. Siksi tarvitaan 
merkittäviä toimia vesiympäristön saastumisen välttämiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 67
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 

(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 ja valumiselle. 
Puskurivyöhykkeiden leveyden olisi oltava 
vähintään 10 metriä riippuen 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 



AM\662795FI.doc 29/195 PE 388.389v01-00

FI

alueilla olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

vuoksi torjunta-aineiden käyttö tällaisilla 
alueilla olisi kiellettävä.

Or. en

Perustelu

15 metrin suojavyöhyke vesistöjen ympärillä on optimaalinen torjunta-aineiden valumisen ja 
tuulen mukana kulkeutumisen vähentämiseksi. Esimerkiksi Tanskassa lainsäädännöllä on 
määrätty 10–12 metrin suojavyöhyke kaikkien vesistöjen ja kaikkien pinta-alaltaan 100 m2 
olevien lammikoiden ympärillä, ja korkeimman suojelun tason saavuttamiseksi tämän 
direktiivin olisi mentävä yli sen, mikä on jo käytäntönä joissakin jäsenvaltioissa. Torjunta-
aineiden käyttö olisi kiellettävä juomaveden ottamiseen tarkoitetuilla alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 68
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten julkisissa puistoissa, urheilukentillä, 
virkistysalueilla ja lasten leikkikentillä sekä 
julkisten terveydenhoitolaitosten 
läheisyydessä (klinikat, sairaalat, 
kuntoutuskeskukset, parantolat, 
saattokodit). Tämän vuoksi torjunta-
aineiden käyttöä tällaisilla alueilla olisi 
vähennettävä mahdollisimman paljon tai se 
olisi tarvittaessa poistettava kokonaan.

Or. pl

Perustelu

Urheilukenttien yhteydessä on usein virkistysalueita. Vapaa-ajan viettoon ja virkistykseen 
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tarkoitettuja rakenteita käytetään myös urheilutoiminnassa. Tällaisten rakenteiden ei saisi 
olla torjunta-aineiden saastuttamia eikä niitä käyttävien ihmisten alttiina torjunta-aineille.

Alueita, joilla on potilaiden hoitolaitoksia (klinikoita, sairaaloita, parantoloita, 
kuntoutuskeskuksia, saattokoteja jne.), on suojeltava torjunta-aineiden haitallisia vaikutuksia 
vastaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott ja Roberto Musacchio

Tarkistus 69
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten asuinalueilla, julkisissa puistoissa, 
urheilukentillä ja lasten leikkikentillä. 
Tämän vuoksi torjunta-aineiden käyttö
tällaisilla alueilla ja niiden ympärillä olisi 
kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
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vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 70
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten asuinalueilla, julkisissa puistoissa, 
urheilukentillä ja lasten leikkikentillä. 
Tämän vuoksi torjunta-aineiden käyttö
tällaisilla alueilla ja niiden ympärillä on
kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön 
käyttämillä alueilla. Näin ollen ja kun otetaan huomioon tunnetut akuutit ja krooniset 
kielteiset terveysvaikutukset, jotka torjunta-aineille altistuminen voi aiheuttaa, torjunta-
aineiden käyttäminen on kiellettävä kaikilla alueilla, joilla yleisö saattaa altistua torjunta-
aineille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 71
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 

(12) Hyvin herkillä alueilla kuten 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 
päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston 
direktiivin 79/409/ETY ja luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
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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.

suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti suojeltavilla Natura 2000 -
alueilla voidaan tarvita toimia 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentämiseksi, jotta voitaisiin saavuttaa 
näitä alueita koskevat yhteisön tavoitteet.
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.

Or. de

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 72
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 

(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 
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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.

altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten asuinalueilla, julkisissa puistoissa, 
kouluissa, urheilukentillä ja lasten 
leikkikentillä. Tämän vuoksi torjunta-
aineiden käyttö tällaisilla alueilla ja niiden 
ympärillä olisi kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön 
käyttämillä alueilla. Näin ollen ja kun otetaan huomioon tunnetut akuutit ja krooniset 
kielteiset terveysvaikutukset, jotka torjunta-aineille altistuminen voi aiheuttaa, torjunta-
aineiden käyttäminen on kiellettävä kaikilla alueilla, joilla yleisö saattaa altistua torjunta-
aineille, ensisijaisesti mutta ei yksinomaan herkkien ryhmien suojelemiseksi, mukaan 
luettuina vauvaikäiset, lapset, raskaana olevat naiset, ikääntyneet, jo ennestään sairaat ja 
lääkkeitä nauttivat henkilöt. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 73
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten asuinalueilla, julkisissa puistoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja lasten 
leikkikentillä. Tämän vuoksi torjunta-
aineiden käyttö tällaisilla alueilla ja niiden 
ympärillä olisi kiellettävä ja olisi käytettävä 
muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. en
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Perustelu

Euroopan komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön 
käyttämillä alueilla. Näin ollen ja kun otetaan huomioon tunnetut akuutit ja krooniset 
kielteiset terveysvaikutukset, jotka torjunta-aineille altistuminen voi aiheuttaa, torjunta-
aineiden käyttäminen on kiellettävä kaikilla alueilla, joilla yleisö saattaa altistua torjunta-
aineille (erityisesti tapauksissa, joissa asukkaiden pitkäaikaisen altistumisen riski on 
olemassa erityisesti käsiteltyjen alueiden läheisyydessä), ensisijaisesti mutta ei yksinomaan 
herkkien ryhmien suojelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 74
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten asuinalueilla, julkisissa puistoissa, 
urheilukentillä ja lasten leikkikentillä. 
Tämän vuoksi torjunta-aineiden käyttö
tällaisilla alueilla olisi kiellettävä ja olisi 
käytettävä muita kuin kemiallisia 
vaihtoehtoja.

en

Perustelu

Euroopan komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön 
käyttämillä alueilla. Näin ollen ja kun otetaan huomioon tunnetut akuutit ja krooniset 
kielteiset terveysvaikutukset, jotka torjunta-aineille altistuminen voi aiheuttaa, torjunta-
aineiden käyttäminen on kiellettävä kaikilla alueilla, joilla yleisö saattaa altistua torjunta-
aineille, ensisijaisesti mutta ei yksinomaan herkkien ryhmien suojelemiseksi, mukaan 
luettuina vauvaikäiset, lapset, raskaana olevat naiset, ikääntyneet, jo ennestään sairaat ja 
lääkkeitä nauttivat henkilöt, sekä muut herkät ryhmät. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 75
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. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten julkisissa puistoissa, urheilukentillä ja 
lasten leikkikentillä. Torjunta-aineiden 
kaikenlainen käyttö olisi näin ollen 
kiellettävä kyseisillä alueilla viimeistään 
vuonna 2015, jotta voidaan saavuttaa 
suojeltavilla alueilla tavoitteena olevat 
normit direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen vesipuitedirektiivin kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 76
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 

Poistetaan.
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vahvistettava tarvittavat edellytykset 
integroidun tuholaistorjunnan tekniikoiden 
soveltamista varten. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

Or. pl

Perustelu

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 77
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 

(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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
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tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä rahoitusvälineitä integroidun 
tuholaistorjunnan edistämiseksi ja 
torjunta-aineiden riskien vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Taloudelliset välineet ovat yleensä tehokkaimpia ympäristöriskien vähentämisen välineitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 78
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 tarvittavat
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvien 
lajikohtaisten standardien käyttöä.

(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 sekä mahdollistaa 
torjunta-aineiden käytön vähentäminen. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vähän 
torjunta-aineita käyttävää viljelyä, erityisesti 
integroitua tuholaistorjuntaa sekä 
luonnonmukaista viljelyä, ja vahvistettava 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden soveltamista 
varten. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
vaadittava integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvien lajikohtaisten menetelmien ja 
käytäntöjen soveltamista. Yhtenä 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvien 
yleisten ja lajikohtaisten menetelmien ja 
käytäntöjen kehittämisen rahoitustapana 
olisi pantava täytäntöön torjunta-ainevero.

Or. fr

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan yleiset ja lajikohtaiset säännöt olisi määriteltävä Euroopan 



PE 388.389v01-00 38/195 AM\662795FI.doc

FI

unionin ja jäsenvaltioiden tasolla. Näiden järjestelmien olisi oltava kaikilla viljelysmailla, 
luonnonmukaista maanviljelyä lukuun ottamatta, täytäntöönpantava vähimmäistoimi. Näiden 
sääntöjen täytäntöönpanon olisi vuoteen 2014 mennessä muodostuttava edellytykseksi YMP:n 
mukaisten tukien myöntämiselle. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tuettava luonnonmukaisen 
maanviljelyn kehittämistä, sillä siinä ei käytetä synteettisiä torjunta-aineita. Vero- ja 
maksujärjestelmät ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi vähentää torjunta-aineita useissa 
Euroopan maissa. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuva 
järjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 79
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

(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 sekä mahdollistaa 
torjunta-aineiden käytön vähentäminen. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vähän 
torjunta-aineita käyttävää viljelyä, erityisesti 
integroitua tuholaistorjuntaa, ja vahvistettava 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden soveltamista 
varten. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
vaadittava integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvien lajikohtaisten menetelmien ja 
käytäntöjen soveltamista. Yhtenä 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvien 
yleisten ja lajikohtaisten menetelmien ja 
käytäntöjen kehittämisen rahoitustapana 
olisi pantava täytäntöön torjunta-ainevero.

Or. fr

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan yleiset ja lajikohtaiset säännöt olisi määriteltävä Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla. Näiden järjestelmien olisi oltava kaikilla viljelysmailla, 
luonnonmukaista maanviljelyä lukuun ottamatta, täytäntöönpantava vähimmäistoimi. Näiden 
sääntöjen täytäntöönpanon olisi vuoteen 2014 mennessä muodostuttava edellytykseksi YMP:n 
mukaisten tukien myöntämiselle. Vero- ja maksujärjestelmät ovat osoittautuneet hyväksi 
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keinoksi vähentää torjunta-aineita useissa Euroopan maissa. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuva järjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 80
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

(14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyviä 
yleisiä standardeja, kaikki käytössä olevat 
tuholaisten torjuntakeinot, torjunta-aineet 
mukaan luettuina, voitaisiin kohdentaa 
paremmin. Tällä tavoin käyttöä ja ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
voidaan vähentää vielä lisää. Jäsenvaltioiden 
olisi edistettävä vähän torjunta-aineita 
käyttävää viljelyä, erityisesti integroitua 
tuholaistorjuntaa ja luomuviljelyä, ja 
vahvistettava tarvittavat edellytykset 
integroidun tuholaistorjunnan tekniikoiden 
soveltamista varten. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tarvittavia 
rahoitusvälineitä, joiden avulla 
maanviljelijöille annetaan neuvontaa ja 
koulutusta.

Or. en

Perustelu

Integroitu tuholaistorjunta ja luomiviljely ovat osaamisvaltaista toimintaa, minkä vuoksi 
neuvonnan ja koulutuksen antaminen on erityisen välttämätöntä siirryttäessä integroituun 
tuholaistorjuntaan tai luomuviljelyyn. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 81
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat (14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat 
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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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvien 
lajikohtaisten standardien käyttöä.

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 sekä 
torjunta-aineiden käyttöä voidaan vähentää 
kokonaisuudessaan. Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä sekä luomuviljelyä että vähän 
torjunta-aineita käyttävää viljelyä, erityisesti 
integroitua tuholaistorjuntaa, ja vahvistettava 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden soveltamista 
varten. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät pakolliset lajikohtaiset standardit.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin ei-kemiallisten menetelmien edistämistä ei pidä rajoittaa vain integroidun 
tuholaistorjunnan standardien käytön edistämiseen. Siihen on sisällytettävä myös 
luomuviljely ja viljelykasvikohtaiset integroidun tuholaistorjunnan standardit. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 82
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

(14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat 
integroitua tuholaistorjuntaa, 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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.
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Or. sv

Perustelu

Integroitu tuholaistorjunta on hyvin tärkeää, koska se rajoittaa kemiallisen torjunnan 
ehdottomasti välttämättömään. Näin ollen on ehdottomasti luotava integroidun 
tuholaistorjunnan asianmukaiset edellytykset käyttäjille. Sen yleisiä standardeja sen sijaan ei 
tule pitää pakollisina vaatimuksina, koska yhteisössä on suuria alueellisia eroja, joiden 
vuoksi ympäristövaikutusten vähentäminen vaatii eriytettyjä ratkaisuja. Tuloksena voivat olla 
suuret hallinnolliset kuormitukset ja ongelmat, jos integroitua tuholaistorjuntaa sovelletaan 
läpäisyperiaatteella yhteisessä maatalouspolitiikassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 83
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

(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 sekä 
torjunta-aineiden käyttöä voidaan vähentää 
vielä lisää. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vähän torjunta-aineita käyttävää viljelyä, 
erityisesti integroitua tuholaistorjuntaa,
lisättävä luomuviljelyalueiden osuutta ja 
vahvistettava tarvittavat edellytykset 
integroidun tuholaistorjunnan tekniikoiden 
soveltamista varten. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien pakollisten 
lajikohtaisten standardien käyttöä. 

Yhtenä integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvien yleisten ja lajikohtaisten 
menetelmien ja käytäntöjen toteutuksen 
sekä luomuviljelyalueiden osuuden 
lisäämisen rahoitustapana olisi sovellettava 
käyttöön otettavaa torjunta-aineveroa.

Or. en
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Perustelu

Muiden kuin ei-kemiallisten menetelmien edistämistä ei pidä rajoittaa vain integroidun 
tuholaistorjunnan standardien käytön edistämiseen. Siihen on sisällytettävä myös 
luomuviljely ja lajikohtaiset integroidun tuholaistorjunnan standardit. Torjunta-ainevero on 
osoittautunut hyödylliseksi välineeksi, jolla voidaan rahoittaa torjunta-aineiden käytön 
vähentämistä monissa Euroopan maissa. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus valita 
erilaisista verojärjestelmistä se, joka parhaiten vastaa asianomaisen jäsenvaltion tarpeita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 84
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 tarvittavat 
edellytykset integroidun tuholaistorjunnan 
tekniikoiden soveltamista varten. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

(14) Jos kaikki viljelijät soveltaisivat muihin 
kuin kemiallisiin kasvinsuojelun 
menetelmiin ja tuholaisten 
torjuntamenetelmiin ja viljelymenetelmiin 
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 pyrkimällä 
torjunta-aineiden käytön lopettamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä vähän 
torjunta-aineita käyttävää viljelyä, erityisesti
muita kuin kemiallisia kasvinsuojelun 
menetelmiä ja tuholaisten 
torjuntamenetelmiä ja viljelymenetelmiä, ja 
vahvistettava tarvittavat edellytykset 
integroidun tuholaistorjunnan tekniikoiden 
soveltamista varten. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä sekä muita kuin 
kemiallisia kasvinsuojelun menetelmiä ja 
tuholaisten torjuntamenetelmiä ja 
viljelymenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Joitakin torjunta-aineita käytetään puhtaasti "kosmeettisista syistä", jotka eivät liity 
mihinkään tietyn tuholaisen tai torjuntaan, mikä ei ole tuholaisten torjuntaa eikä 
kasvinsuojelua. Kun pidetään mielessä kemikaaleihin liittyvät tunnetut riskit ja niiden akuutit 
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ja krooniset, ihmisten terveyden kannalta kielteiset vaikutukset, jotka on esitetty tarkemmin 
teemakohtaisen strategian vaikutusten arvioinnissa, on jäsenvaltioiden edistettävä ja 
rohkaistava ottamaan käyttöön sellaisia vaihtoehtoisia kasvinsuojelu- ja torjunta- ja 
viljelymenetelmiä, jotka eivät perustu kemikaaleihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 85
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 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan tekniikoiden 
soveltamista varten. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi rohkaistava integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvien lajikohtaisten 
standardien käyttöä.

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

Or. en

Perustelu

Muiden kuin ei-kemiallisten menetelmien edistämistä ei pidä rajoittaa vain integroidun 
tuholaistorjunnan standardien käytön edistämiseen. Siihen on sisällytettävä myös 
luomuviljely ja lajikohtaiset integroidun tuholaistorjunnan standardit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 86
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Tämän direktiivin täytäntöönpanoon 
liittyvien kustannusten osalta olisi 
sovellettava saastuttaja maksaa-periaatetta. 
Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi harkittava 
torjunta-aineveron käyttämistä kansallisten 
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toimintasuunnitelmiensa rahoittamiseen. 

Or. en

Perustelu

Tuottajan vastuuta torjunta-aineiden käytön ulkoisista kustannuksista olisi vahvistettava. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus periä torjunta-aineveroa tavoitteena vähentää 
torjunta-aineiden käyttöä ja kerätä verotuloja, joilla kansallisten toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpano rahoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman ja Anne Laperrouze

Tarkistus 87
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen mitata torjunta-aineiden
käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien ja haitallisten 
vaikutusten vähentämisessä saavutettua 
edistystä. Asianmukainen keino ovat 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistetaan yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita kansallisen tason riskien 
hallinnassa ja raportoinnissa, ja komission 
olisi laskettava indikaattorit arvioidakseen 
yhteisön tasolla saavutettua edistystä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
kansallisia indikaattoreitaan, kunnes yhteiset 
indikaattorit otetaan käyttöön.

On tarpeen mitata torjunta-aineiden käytön 
vähentämisen ansiosta ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvien riskien ja 
haitallisten vaikutusten vähentämisessä 
saavutettua edistystä. Asianmukainen keino 
ovat käytön yhdenmukaistaminen ja 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistetaan yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita kansallisen tason riskien 
hallinnassa, käytön vähentämisessä ja 
raportoinnissa, ja komission olisi laskettava 
indikaattorit arvioidakseen yhteisön tasolla 
saavutettua edistystä. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää kansallisia indikaattoreitaan, 
kunnes yhteiset indikaattorit otetaan 
käyttöön. 

Or. en
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Perustelu

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 88
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen mitata torjunta-aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien ja haitallisten 
vaikutusten vähentämisessä saavutettua 
edistystä. Asianmukainen keino ovat 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistetaan yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita kansallisen tason riskien 
hallinnassa ja raportoinnissa, ja komission 
olisi laskettava indikaattorit arvioidakseen 
yhteisön tasolla saavutettua edistystä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
kansallisia indikaattoreitaan, kunnes yhteiset 
indikaattorit otetaan käyttöön.

On tarpeen mitata torjunta-aineiden käytöstä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien ja haitallisten 
vaikutusten ehkäisemisessä saavutettua 
edistystä. Asianmukainen keino ovat 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistetaan yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita kansallisen tason riskien 
hallinnassa ja raportoinnissa, ja komission 
olisi laskettava indikaattorit arvioidakseen 
yhteisön tasolla saavutettua edistystä. 
Yhteisten indikaattorien käyttöön 
ottamiseen saakka jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää kansallisia indikaattoreitaan, 
joiden on oltava tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisia ja joiden on 
koskettava sekä torjunta-aineiden käytön 
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terveysvaikutuksia että 
ympäristövaikutuksia. Yleisön sekä 
kaikkien muiden asianomaisten toimijoiden 
osallistuminen kansallisten indikaattorien 
kehittämiseen ja asettamiseen on 
välttämätöntä. Edellä mainitun mukaisesti 
yleisölle on annettava kaikki asianmukaiset 
tiedot yleisön osallistumisen edistämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Vähentämisen sijasta ihmisen terveyteen kohdistuvat riskit on ehkäistävä täydellisesti. 
Jäsenvaltioille on tehtävä selväksi, että kansallisten indikaattorien tavoitteena on torjua 
torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvat riskit sekä terveyden että ympäristön suhteen. Suurelle 
yleisölle annetaan mahdollisuus osallistua varhain ja tehokkaasti kansallisten indikaattorien 
laatimiseen ja niiden muuttamiseen yleisön osallistumisesta annetun direktiivin 2003/35/EY 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 89
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen mitata torjunta-aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien ja haitallisten 
vaikutusten vähentämisessä saavutettua 
edistystä. Asianmukainen keino ovat 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistetaan yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita kansallisen tason riskien 
hallinnassa ja raportoinnissa, ja komission 
olisi laskettava indikaattorit arvioidakseen 
yhteisön tasolla saavutettua edistystä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
kansallisia indikaattoreitaan, kunnes yhteiset 
indikaattorit otetaan käyttöön.

(15) On tarpeen mitata torjunta-aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien ja niiden haitallisten 
vaikutusten vähentämisessä saavutettua 
edistystä. Asianmukainen keino ovat 
yhdenmukaistetut käyttö- ja riski-
indikaattorit, jotka vahvistetaan yhteisön 
tasolla. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
indikaattoreita torjunta-aineiden käytön 
vähentämisen sekä kansallisen tason riskien 
vähentämisen hallinnassa ja raportoinnissa, 
ja komission olisi laskettava indikaattorit 
arvioidakseen yhteisön tasolla saavutettua 
edistystä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää kansallisia indikaattoreitaan, kunnes 
yhteiset indikaattorit otetaan käyttöön. Olisi 
pantava täytäntöön yleisön täysimääräistä 
osallistumista ja tiedonsaantia koskevat 
säännökset.

Or. fr
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Perustelu

Sellaisten välineiden käyttöönotto, joilla voidaan mitata torjunta-aineiden käytön ja niihin 
liittyvien riskien vähentämisessä tapahtunutta edistystä, auttaisi jäsenvaltioita noudattamaan 
ympäristöä koskevan kuudennen toimintaohjelman tavoitteita, joiden avulla on tarkoitus
"vähentää torjunta-aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä pyrkiä 
yleisesti torjunta-aineiden kestävämpään käyttöön sekä niiden käytön ja käytöstä aiheutuvien 
riskien huomattavaan vähentämiseen".

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges ja Christa Klaß

Tarkistus 90
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamiseksi komission tulisi tutkia, millä 
tavoin kasvinsuojeluaineiden ja/tai niiden 
sisältämien tehoaineiden valmistaja 
voidaan ottaa asianmukaisella tavalla 
mukaan sellaisten vahinkojen käsittelyyn 
tai korjaamiseen, jotka 
kasvinsuojeluaineiden käyttö voi aiheuttaa 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Or. de

Perustelu

Kuten muillakin unionin terveys- ja ympäristöpolitiikan aloilla valmistajan vastuuta tulisi 
soveltaa myös kasvinsuojeluaineisiin ja niiden sisältämiin tehoaineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 91
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä ja vaikutuksia siten, että 
viljelykasveja suojellaan samalla riittävästi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämisestä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien vähentämiseksi ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti ja 
tuetaan muiden kuin kemiallisten 
kasvinsuojelun vaihtoehtojen edistämistä. 

Or. en
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Perustelu

Vähentämisen sijasta ihmisen terveyteen kohdistuvat riskit on ehkäistävä täydellisesti. 
Ainoana todellisena vaihtoehtona olisi käytettävä muita kuin kemikaaleihin perustuvia ja 
luonnonmukaisia tuholaisten torjuntamenetelmiä ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja 
kestävänä ratkaisuna, jolla voidaan vähentää ihmisten terveyteen, eläimiin, villieläimiin ja 
laajempaan ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tämä oli paremmin 
sopusoinnussa kestävän kasvinsuojelun tavoitteiden kanssa. Ennalta varautumisen 
periaatteen olisi merkittävä periaatetta, jota sovelletaan torjunta-aineiden arvioinneissa 
kaikilta osin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken ja 
Hiltrud Breyer

Tarkistus 92
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
ja vaikutuksia siten, että viljelykasveja 
suojellaan samalla riittävästi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä
torjunta-aineiden käyttöä sekä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä
varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja 
tukemalla muiden kuin kemiallisten 
kasvinsuojelun vaihtoehtojen edistämistä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa yhdenmukaisuuden torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen 
strategian sekä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen kanssa. 
Mikäli muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja on saatavissa markkinoilla edulliseen hintaan, 
niitä olisi käytettävä torjunta-aineiden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 93
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
ja vaikutuksia siten, että viljelykasveja 

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käyttöä ja niiden käytöstä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia ennalta 
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suojellaan samalla riittävästi. varautumisen periaatteen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate mahdollistaa, että terveyttä ja ympäristöä suojellaan 
ensisijaisesti suhteessa viljelysten suojeluun. Ennalta varautumisen periaate merkitsisi, että 
sen lisäksi, että se toimisi torjunta-aineiden arviointia ja sallimista ohjaavana periaatteena, 
se olisi periaate, jota sovelletaan torjunta-aineiden käytön minimointia koskevassa 
strategiassa näiden aineiden mahdollisesti haitallisten ominaisuuksien vuoksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 94
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä 
ja vaikutuksia siten, että viljelykasveja 
suojellaan samalla riittävästi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
torjunta-aineiden käyttämiseksi 
kestävämmällä tavalla vähentämällä 
torjunta-aineiden käyttöä ja käytöstä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia 
soveltamalla "Ei ellei" -periaatetta, mikä 
tarkoittaa sitä, että viljelykasvien suojelussa 
ja muissa tuholaisten torjunnan 
sovelluksissa ei käytetä torjunta-aineita, 
ellei ole vahvistettu, että mikään muu 
käytettävissä oleva menetelmä, käytäntö tai 
järjestelmä ei pysty ehkäisemään 
kohtuuttomia tuholaisvahinkoja.

Or. en

Perustelu

Ennen torjunta-aineiden käyttöä etusija olisi annettava muille kuin kemiallisille 
tuholaistorjunnan menetelmille. Tämä on sopusoinnussa myös integroitujen tuholaistorjunnan 
järjestelmien hengen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 95
2 artiklan 1 kohta
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1. Tätä direktiiviä sovelletaan
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o […] määriteltyihin 
kasvinsuojeluaineiden muodossa 
markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin.

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa torjunta-
aineilla tarkoitetaan:

(a) kasvinsuojeluainetta
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o [...] tarkoitetulla tavalla.

(b) biosidituotteiden markkinoille 
saattamista koskevassa 16. helmikuuta 
1998 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/8/EY määritellyt 
biosodituotteet, jotka sisältyvät mainitun 
direktiivin liitteessä V määriteltyihin 
tuotetyyppeihin 14–19.
______________________

1 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2006/140/EY (EUVL 
L 414, 30.12.2006, s. 78).

Or. en

Perustelu

Tuholaistentorjuntatuotteet ovat suuressa määrin samankaltaisia kuin kasvinsuojeluaineet. 
Ne voivat sisältää samoja tehoaineita kuin kasvinsuojeluaineet ja niiden kaava saattaa olla 
samanlainen (esim. jyrsijämyrkyt voivat sisältyä kumman tahansa lainsäädännön piiriin 
riippuen siitä, käytetäänkö niitä kasvinsuojeluaineina vai terveyden ja kansanterveyden 
suojeluun). Myös käyttötapa voi olla hyvin samankaltainen, sillä esim. joitakin 
biosididirektiivin soveltamisalaan kuuluvia hyönteismyrkkyjä levitetään lentolevityksellä 
aivan kuten joitakin kasvinsuojeluaineita. Joitakin tuholaisten torjuntatuotteita (kuten 
karkottimia) käytetään sisätiloissa, mikä voi aiheuttaa ihmisten suoran altistumisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 96
2 artiklan 1 kohta

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

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



AM\662795FI.doc 51/195 PE 388.389v01-00

FI

kasvinsuojeluaineiden muodossa 
markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin.

kasvinsuojeluaineiden muodossa 
markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin, 
joita käytetään maatalous- ja muilla 
alueilla.

Or. fr

Perustelu

Toimien on koskettava sekä maatalouskäyttöä että muuta käyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 97
2 artiklan 2 kohta

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

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön ja kansallisten, kestävien 
torjunta-aineiden käytön edistämiseksi 
toteutettujen verotustoimenpiteiden 
soveltamista.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava halutessaan edistää torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
verotuksellisten välineiden avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 98
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukia tai 
toteuttaa verotuksellisia toimia muita 
kestävämpien kasvinsuojeluaineiden 
käytön edistämiseksi. Tämä voi tapahtua 
esimerkiksi ottamalla käyttöön 
torjunta-ainemaksu, jota sovelletaan 
kaikkiin aineisiin muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuvat aineet lukuun 
ottamatta.
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Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava halutessaan edistää torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
verotuksellisten välineiden avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 99
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tämän direktiivin mukaiset järjestelyt 
eivät saa estää jäsenvaltioita soveltamasta 
varovaisuusperiaatetta torjunta-aineiden 
käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi. 

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 100
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) ’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. Lisäksi 
käyttäjiin luetaan golf-kentät, tenniskentät 
ja muut vapaa-aikaan liittyvät yritykset, 
kunnat puistoalueineen sekä 
infrastruktuuriin liittyvät alueet, kuten 
parkkipaikat, kadut, junaradat tms.
(Tämä muutos koskee koko 
lainsäädäntötekstiä; jos tarkistus 
hyväksytään, on koko tekstiin tehtävä 
teknisiä mukautuksia.)

Or. de
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 101
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 
jäsenvaltioiden määrittämä koulutustaso, 
joka valtuuttaa hänet antamaan neuvoja 
torjunta-aineiden käytöstä noudattaen sen 
jäsenvaltion hyväksymiä käyttötarkoituksia, 
jossa kasvituote tuotetaan, sekä yhteisön 
määrittämiä jäämien ylärajoja;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 102
3 artiklan e alakohta

e) ’torjunta-aineiden levityskalustolla’ 
tarkoitetaan laitetta, joka on erityisesti 
suunniteltu torjunta-aineiden tai torjunta-
aineita sisältävien tuotteiden levitykseen;

e) ’torjunta-aineiden levityskalustolla’ 
tarkoitetaan laitetta, jota käytetään torjunta-
aineiden tai torjunta-aineita sisältävien 
tuotteiden levitykseen;

Or. nl

Perustelu

Jotta laitetta voidaan käyttää kasvien suojelemiseen ei ole välttämätöntä, että se on 
nimenomaisesti suunniteltu sitä varten. Määritelmää on siksi muutettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 103
3 artiklan g alakohta

g) ’lentolevityksellä’ tarkoitetaan torjunta-
aineen levittämistä lentokoneesta tai 
helikopterista käsin;

g) ’lentolevityksellä’ tarkoitetaan torjunta-
aineen levittämistä lentävästä laitteesta
käsin;

Or. en

Perustelu

Lentolevityksen nykyinen määritelmä ei kata kaikkia sovelluksia, joiden avulla torjunta-
aineita voidaan levittää ilmasta käsin. Torjunta-aineita voidaan levittää myös sellaisista 
lentävistä laitteista, jotka eivät ole lentokoneita eivätkä helikoptereita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 104
3 artiklan h alakohta

h) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’ 
tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o […] 
määriteltyä integroitua tuholaistorjuntaa;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.
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Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 105
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(i a) muilla kuin kemiallisilla 
kasvinsuojelun menetelmillä ja tuholaisten 
torjuntamenetelmillä ja viljelymenetelmillä 
tarkoitetaan niitä 
tuholaistorjuntatekniikoita, joilla ei ole 
kemiallisia ominaisuuksia. Muihin kuin 
kemiallisiin kasvinsuojelutoimiin ja 
tuholaisten torjuntatoimiin sisältyvät 
vuoroviljely, fyysinen ja mekaaninen 
torjunta sekä torjunta luontaisten 
petoeläinten avulla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 106
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(i a) 'muilla kuin kemiallisilla 
kasvinsuojelun menetelmillä ja tuholaisten 
torjuntamenetelmillä ja viljelymenetelmillä' 
tarkoitetaan niitä 
tuholaistorjuntatekniikoita, jotka eivät 
perustu kemiallisiin ominaisuuksiin. 
Muihin kuin kemiallisiin 
kasvinsuojelutoimiin ja tuholaisten 
torjuntatoimiin sisältyvät vuoroviljely, 
fyysinen ja mekaaninen torjunta sekä 
torjunta luontaisten petoeläinten avulla.

Or. en
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Perustelu

Ainoana todellisena vaihtoehtona olisi käytettävä muita kuin kemiallisiin aineisiin perustuvia 
ja luonnonmukaisia tuholaisten torjuntamenetelmiä ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja 
kestävänä ratkaisuna, jolla voidaan vähentää ihmisten terveyteen, eläimiin, villieläimiin ja 
laajempaan ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tämä olisi sopusoinnussa 
kestävän kasvinsuojelun tavoitteiden kanssa, koska kasveja, hyönteisiä ja muita elämän 
muotoja tuhomaan tarkoitettuja kemikaaleja ei voida luokitella kestäviksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 107
3 artiklan i a alakohta (uusi)

i a) 'käsittelytiheydellä' käyttöindikaattoria, 
joka ilmaisee, kuinka monta kertaa 
keskimäärin maatalousmaata voidaan 
käsitellä määrätyllä annoksella siten, että 
käyttökerrat lasketaan kunkin torjunta-
aineen myydyn kokonaismäärän 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 108
3 artiklan i a–i b alakohta (uusi)

(i a) "käytön vähentäminen" tarkoittaa 
torjunta-ainesovellusten vähentämistä eikä 
se välttämättä ole riippuvainen käytetystä 
määrästä 
(ib) "käsittelytiheysindeksi" perustuu 
kyseisen tuholaisen torjunnan tehoaineen 
hehtaarikohtaiseen vakiokerta-annokseen, 
(ib) Näin ollen se ei välttämättä tarkoita 
määrän vähentämistä ja sitä voidaan 
soveltaa käytön vähentämisen arviointiin.

Or. en

Perustelu

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 109
4 artiklan otsikko

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja 

riippuvuutta torjunta-aineista

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
ehkäistään sekä terveysriskejä että 

ympäristöriskejä, vaarat mukaan luettuina, 
ja riippuvuutta torjunta-aineista, sekä 

tuetaan muiden kuin kemiallisten 
vaihtoehtojen käyttämisen edistämistä.

Or. en
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Perustelu

Vähentämisen sijasta ihmisen terveyteen kohdistuvat riskit on ehkäistävä täydellisesti. 
Jäsenvaltioille on tehtävä selväksi, että kansallisten toimintasuunnitelmien tavoitteena on 
torjua torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvat riskit sekä terveyden että ympäristön suhteen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 110
4 artiklan otsikko

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja 

riippuvuutta torjunta-aineista

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähimmäistämään riskit ja 

riippuvuus torjunta-aineista

Or. nl

Perustelu

On tärkeää päästä siihen, että torjunta-aineiden käytön kielteiset puolet ovat niin vähäiset 
kuin mahdollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 111
4 artiklan otsikko ja -1 kohta (uusi)

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja riippuvuutta 

torjunta-aineista

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja torjunta-

aineiden käyttöä
-1. Vuoden kuluessa jäsenvaltiot antavat 
tiedonannon, jonka tavoitteena on 
määritellä kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa esiteltävät 
torjunta-aineiden käytön kansallinen 
kehitys, riskit, painopistealueet ja 
viljelykasvit.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 112
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava 
maanviljelijäyhdistyksiä, 
ympäristönsuojelujärjestöjä, 
teollisuudenalaa ja muita sidosryhmiä 
kuultuaan kansalliset toimintasuunnitelmat, 
joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja 
aikataulut joiden mukaan vähennetään 
riskejä, vaarat mukaan luettuina, ja torjunta-
aineista riippuvuutta.

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 sekä kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset erityisolosuhteet.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 113
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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 laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, indikaattorit, toimenpiteet ja 
aikataulut joiden mukaan vähennetään 
käyttöä ja riskejä, vaarat mukaan luettuina, 
ja torjunta-aineista riippuvuutta perustana 
olevasta vuodesta lähtien. Kansallisia 
tavoitteita asettaessaan jäsenvaltiot ottavat 
huomioon, että EU:n tavoitteena on 
vähentäminen 50 prosentilla 10 vuoden 
kuluessa perustana olevaan vuoteen 
verrattuna, ja jo voimassa olevat kansalliset 
vähentämistavoitteet. 

Or. en
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Perustelu

Torjunta-aineiden liikakäyttö mahdollistaa merkittävän vähentämisen sekä kustannusten että 
ympäristön kannalta. Koska jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja torjunta-aineiden käytön 
rajoittamisessa, yhdenmukaisen vähentämistavoitteen määrääminen koskemaan jokaista 
jäsenvaltiota ei kuitenkaan ole mahdollista. Näin ollen jäsenvaltioiden on asetettava 
kansalliset vähentämistavoitteet, joissa otetaan huomioon ja toteutetaan EU:n yleinen 50 
prosentin vähentämisen tavoite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 114
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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 maanviljelijöiden ja 
viininviljelijöiden järjestöjä, 
ympäristönsuojelujärjestöjä, teollisuutta ja 
muita asiaan kuuluvia aloja kuultuaan 
laadittava kansalliset toimintasuunnitelmat, 
joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja 
aikataulut joiden mukaan vähennetään 
riskejä, vaarat mukaan luettuina, ja torjunta-
aineista riippuvuutta.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä, että kansalliset toimintasuunnitelmat ovat tehokkaita ja realistisia ja että 
ne laaditaan yhteistyössä asianomaisten osapuolten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 115
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Integroitu tuholaistorjunta, sellaisena kuin 
se on määritetty 13 artiklassa ja jossa 
annetaan etusija muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuville 
kasvinsuojelutoimenpiteille, muodostaa 
osan kansallisista toimintasuunnitelmista.

Or. nl
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Perustelu

Integroitua tuholaistorjuntaa on edistettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 116
4 artiklan 1 kohta

1. Vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta jäsenvaltioiden on 
laadittava raportti, jossa tuodaan esiin 
torjunta-aineiden käytön suuntauksia ja 
erityisiä ongelmia ja määritetään 
indikaattoreita ja tavoitteita torjunta-
aineiden riskien ja käytön vähentämiseksi.

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

Kahden vuoden kuluessa jäsenvaltioiden 
on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joiden yhteydessä 
määritetään määrällisiksi ja pakollisiksi 
vähentämistavoitteiksi 25 %:n vähennys 
torjunta-aineiden käytössä Euroopan 
tasolla viiden vuoden kuluessa perustana 
olevasta vuodesta ottaen huomioon jo
sovitut vähentämistavoitteet; samoin on 
saavutettava 50 %:n vähennys torjunta-
aineiden käytön yleisyydessä Euroopan 
tasolla 10 vuoden kuluessa perustana 
olevasta vuodesta ottaen huomioon jo 
sovitut vähentämistavoitteet.

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.

Torjunta-aineiden käytön vähentämisen 
laskennan viitearvona käytettävän 
vuosittaisen arvon on vastattava kolmen 
viimeisen kalenterivuoden keskimääräistä 
käyttöä ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa.

Or. fr
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Perustelu

Määrälliset vähentämistavoitteet ovat tärkeä osa riskien vähentämistä koskevaa ohjelmaa. 
Jäsenvaltioiden kansallisissa toimintasuunnitelmissa pitää olla selkeät tavoitteet orjunta-
aineiden käytön vähentämiseksi. Tavoitteeksi olisi asetettava 25 prosentin vähennys 
käsittelytiheysindeksistä viiden vuoden aikana ja 50 prosentin vähennys 10 vuoden aikana. 
Käsittelytiheysindeksi osoittaa ympäristökuormituksen eli se ilmaisee, kuinka usein 
maatalousmaata voidaan käsitellä standardiannoksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 117
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava ja pantava 
täytäntöön kansalliset toimintasuunnitelmat, 
joissa vahvistetaan tavoitteet, indikaattorit
ja aikataulut joiden mukaan vähennetään 
käyttöä ja riskejä, vaarat mukaan luettuina, 
ja torjunta-aineista riippuvuutta perustana 
olevasta vuodesta lähtien.
Kansallisia toimintasuunnitelmia laatiessaan 
ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden terveydelliset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset. 
Kansallisten toimintasuunnitelmien 
vähimmäisvaatimukset luetellaan liitteessä 
II b olevissa ohjeissa. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus tekee selväksi selkeiden ja indikaattorien ja tavoitteiden tarpeen kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 118
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 

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

tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
tarkoituksena on poistaa sekä terveys- ja 
ympäristöriskit, vaarat mukaan luettuina, 
että riippuvuus torjunta-aineista, sekä 
edistää muiden kuin kemiallisten 
kasvinsuojelun vaihtoehtojen laajamittaista 
käyttöönottamista.

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 terveydelliset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset sekä 
kaikki tärkeät sidosryhmät.

Or. en

Perustelu

Ainoana todellisena vaihtoehtona olisi käytettävä muita kuin kemiallisiin aineisiin perustuvia 
ja luonnonmukaisia tuholaisten torjuntamenetelmiä ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja 
kestävänä ratkaisuna, jolla voidaan vähentää ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tämä oli paremmin sopusoinnussa kestävän kasvinsuojelun 
tavoitteiden kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 119
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet ja indikaattorit, joiden mukaan 
riskejä ja torjunta-aineiden käyttöä 
vähennetään perustana olevasta vuodesta 
lähtien 5 vuoden ja 10 vuoden aikana.
EU:n tavoitteeksi asetetaan 25 prosentin 
vähennys torjunta-aineiden käytön 
yleisyydessä kansallisella tasolla 5 vuoden 
kuluessa perustana olevasta vuodesta ja 50 
prosentin vähennys 10 vuoden kuluessa. 
Kansallisia tavoitteita asettaessaan 
jäsenvaltiot ottavat huomioon jo voimassa 
olevat EU:n tavoitteet ja kansalliset 
vähentämistavoitteet. 

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

ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden terveydelliset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset. 
Kansallisten toimintasuunnitelmien 
vähimmäisvaatimukset luetellaan liitteessä 
II b.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää kansallisten toimintasuunnitelmien selkeät aikataulut. Lisäksi 
määrälliset vähentämistavoitteet ovat jokaisen riskien/käytön vähentämissuunnitelmien 
merkittävä osatekijä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec ja Françoise Grossetête

Tarkistus 120
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava ja pantava 
viipymättä täytäntöön kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähennetään riskejä, vaarat mukaan 
luettuina, ja torjunta-aineista riippuvuutta. 
Kansalliset toimintasuunnitelmat sisältävät 
vähintään:
(a) muita kuin biologisia torjunta-aineita ja 
vähäriskisiä aineita koskevat 
käsittelytiheysindeksinä määritellyt käytön 
määrällisen rajoittamisen tavoitteet siten 
kuin ne on määritelty asetuksessa (...) 
Käsittelytaajuusindeksi mukautetaan 
kunkin jäsenvaltioiden erityisiin 
olosuhteisiin. Käsittelytaajuusindeksi on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
hyväksymistä varten. Erityistä huolta 
aiheuttaville aineille (jotka on määritelty 
REACH-asetuksen 57 artiklassa) 
vähentämistavoite on vähintään 50 
prosenttia vuoden 2005 
käyttötiheysindeksistä vuoteen 2013 
mennessä, ellei jäsenvaltio voi todistaa, että 
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se on jo saavuttanut saman tai 
korkeamman tavoitteen, joka perustuu 
ajanjaksolta 1995–2004 peräisin olevaan 
viitevuoteen. 
(b) vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 31 päivänä 
toukokuuta 1999 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti myrkyllisiksi tai 
erittäin myrkyllisiksi luokiteltujen torjunta-
aineiden käytön määrällisen vähentämisen 
tavoitteet mitataan myyntimäärinä.
Vähentämistavoite on vähintään 50 
prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2013 mennessä, ellei jäsenvaltio voi 
todistaa, että se on jo saavuttanut saman tai 
korkeamman tavoitteen, joka perustuu 
ajanjaksolta 1995–2004 peräisin olevaan 
viitevuoteen.

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 terveydelliset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.
___________________

1 EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 
396, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

Perustelu

Biologisia torjuntamuotoja ja alhaisen riskin aineita ei tarvitse rajoittaa millään tavalla. 
Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (kuten mutageenisten ja karsinogeenisten aineiden) 
vähentämistavoitteena on vähintään 50 prosentin vähennys vuoden 2005 
käyttötiheysindeksistä vuoteen 2013 mennessä. Muiden torjunta-aineiden 
käsittelytaajuusindeksi mukautetaan kunkin jäsenvaltioiden erityisiin olosuhteisiin. 
myrkyllisiksi tai erittäin myrkyllisiksi luokiteltujen torjunta-aineiden käytön määrällisen 
vähentämisen tavoitteet mitataan myyntimäärinä ja tavoitteena on vähentää myyntimääriä 
vähintään 50 prosentilla. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 121
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähennetään riskejä, vaarat mukaan 
luettuina, ja torjunta-aineista riippuvuutta, 
sekä pannaan täytäntöön tämän direktiivin 
5–16 artiklassa tarkoitetut toimet.

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, terveydelliset, 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen avulla voidaan luoda yhteys kansallisten toimintasuunnitelmien ja 
puitedirektiivin säännösten välille. Se mahdollistaa myös terveydellisten vaikutusten 
tutkimisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 122
4 artiklan 1 kohta

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 laadittava viimeistään 
yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut joiden 
mukaan vähimmäistetään riskit, vaarat 
mukaan luettuina, ja riippuvuus 
torjunta-aineista, sekä edistetään muuhun 
kuin kemikaaleihin perustuvien 
kasvinsuojelumenetelmien käyttöä. 
Toimintasuunnitelmien tavoitelukujen on 
oltava yhdenmukaiset yhteisön 
vesipolitiikan puitteita koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY1, annettu 23 lokakuuta 2000, 
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4 artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan 
säännösten kanssa. 

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.

___________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää päästä siihen, että torjunta-aineiden käytön kielteiset puolet ovat niin vähäiset 
kuin mahdollista. Lisäksi on tärkeää ankkuroida kansalliset toimintasuunnitelmat myös 
vesipuitedirektiivissä vahvistettuihin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 123
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Perustana olevaksi vuodeksi on 
asetettava vähintään kolmen direktiivin 
voimaantuloa edeltävän kalenterivuoden 
(tammikuusta joulukuuhun) 
keskimääräinen käyttö ja riskit.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus tekee selväksi selkeiden ja indikaattorien ja tavoitteiden tarpeen kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská ja Roberto Musacchio

Tarkistus 124
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. käsittelytiheysindeksinä määritellyt 
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käytön yleisen määrällisen rajoittamisen 
tavoitteiden lisäksi kansalliset 
toimintasuunnitelmat sisältävät vähintään 
seuraavien aineiden erityiset 
vähentämistavoitteet:
(a) erityistä huolta aiheuttaville aineille 
(jotka on määritelty REACH-asetuksen 57 
artiklassa) vähentämistavoite on vähintään 
50 prosenttia vuoden 2005 
käyttötiheysindeksistä vuoteen 2013 
mennessä, ellei jäsenvaltio voi todistaa, että 
se on jo saavuttanut saman tai 
korkeamman tavoitteen, joka perustuu 
ajanjaksolta 1995–2004 peräisin olevaan 
viitevuoteen. 
(b) direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
myrkyllisiksi tai erittäin myrkyllisiksi 
luokiteltujen torjunta-aineiden käytön 
määrällisen vähentämisen tavoitteet 
myyntimäärinä mitattuina. 
Vähentämistavoitteena on vähintään 50 
prosentin vähennys vuodesta 2005 vuoteen 
2013 mennessä, ellei jäsenvaltio voi 
todistaa, että se on jo saavuttanut saman tai 
korkeamman tavoitteen, joka perustuu 
ajanjaksolta 1995–2004 peräisin olevaan 
viitevuoteen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus tekee selväksi selkeiden ja indikaattorien ja tavoitteiden tarpeen kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 125
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kansallisten toimintasuunnitelmien 
laatimiseen ja täytäntöönpanoon voidaan 
myöntää yhteisön rahoitusta.

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 126
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Komissio laatii kahden vuoden välein 
kertomuksen, jossa esitetään kansallisten 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tulokset, erityisesti mitä tulee riskien
vähentämiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 127
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset 
toimintasuunnitelmansa komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille kolmen vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Komissio saattaa kansalliset 
toimintasuunnitelmat ja niiden 
täytäntöönpanon tulokset yleisön saataville 
verkkosivujensa välityksellä.

Or. en

Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien olisi oltava julkisia asiakirjoja ja niiden täytäntöönpanon 
olisi oltava läpinäkyvää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 128
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset 
toimintasuunnitelmansa komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille kolmen vuoden

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
hyväksymänsä kansalliset 
toimintasuunnitelmansa komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille 18 kuukauden
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kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 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 
tarkistettava vähintään kerran kahden
vuoden välein, ja kaikki kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin tehtävät muutokset on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon ensinnäkin torjunta-aineiden käytön riskit ja kielteiset 
terveysvaikutukset, toiseksi se, että komissio on myöntänyt voimassa olevan oikeudellisen 
kehyksen puutteellisuuden ja kolmanneksi se, että todellista käyttövaihetta ei ole valvottu 
riittävästi, on selvää, että jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille lyhemmässä kuin 3 vuoden määräajassa. Kansallisia 
toimintasuunnitelmia on tarkistettava vähintään kerran kahden vuoden välein mahdollisten 
muutosten ja kehityksen huomioon ottamiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott, Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 129
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 ja 
muille jäsenvaltioille kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta jäsenvaltioiden on 
tutkittava mahdollisuuksia minimoida 
torjunta-aineiden käyttö tärkeimpien 
viljelykasvien osalta siten, että jäsenvaltiot 
määrittelevät integroidun 
tuholaistorjunnan viljelykasvikohtaiset 
menettelyt ja käytännöt.

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

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

Or. en
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Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien säännöllinen tarkistaminen ja viljelykasvikohtaisen 
integroidun tuholaistorjunnan täytäntöönpano ovat käytön ja riskien vähentämisen 
tärkeimpiä välineitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 130
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 ja 
muille jäsenvaltioille kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta jäsenvaltioiden on 
tarkasteltava mahdollisuutta minimoida 
torjunta-aineiden käyttö kaikkien 
maatilojen kaikilla viljelysmailla 
integroidun tuholaistorjunnan 
menetelmien ja erityisten käytäntöjen 
käyttöönottamiseksi.

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

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

Or. fr

Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien säännöllinen tarkistaminen ja integroidun 
tuholaistorjunnan sääntöjen täytäntöönpano ovat avain torjunta-aineiden käytön ja siihen 
liittyvien riskien tehokkaaseen vähentämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 131
4 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Komissio perustaa Internet-sivuston, jolla 
yleisölle tiedotetaan kansallisista 
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toimintasuunnitelmista, niiden 
mahdollisista muutoksista ja 
täytäntöönpanon keskeisistä tuloksista.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen avulla pyritään edistämään yleisölle tiedottamista ja avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas ja Frédérique 

Ries

Tarkistus 132
4 artiklan 3 kohta

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

3. Komissio toimittaa kolmansille maille ja
yleisölle tiedot, jotka sille on ilmoitettu 2 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten on päästävä osallistumaan täydellisesti kansallisten toimintasuunnitelmien 
laatimiseen, kehittämiseen, täytäntöönpanoon, toimintaan, seurantaan ja 
toimintasuunnitelmien muuttamiseen yleisön osallistumisesta annetun direktiivin 2003/35/EY 
hengen mukaisesti (Caroline Lucas)

Yleisöllä on " oikeus saada tietoja" asioista, jotka koskevat heidän terveyttään ja ympäristöä. 
Kansalliset toimintasuunnitelmat olisi saatettava yleisön saataville Euroopan komission 
verkkosivuilla. (Frédérique Ries)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 133
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot asettavat Internet-sivuston 
avulla yleisön saataville tiedot, jotka sille 
on ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Yleisöllä on selvyyden ja avoimuuden vuoksi oltava mahdollisuus tutustua tällaisiin tietoihin, 
jotta se voi näin ollen osallistua myös kansallisten toimintasuunnitelmien työstämiseen sekä 
uudelleentarkasteluun ja valvontaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 134
4 artiklan 4 kohta

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen.

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisen taustaraportin 
valmisteluun sekä kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen. Kaikkia tärkeitä 
sidosryhmiä ja suurta yleisöä on kuultava 
kansallisten taustaraporttien ja kansallisten 
toimintasuunnitelmien kaikista 
näkökohdista, mukaan lukien laatiminen, 
kehittäminen, täytäntöönpano, toiminta, 
seuranta ja muuttaminen. Sidosryhmien 
tasapainoinen edustus on varmistettava, 
mukaan lukien niiden sidosryhmien 
edustus, joille käyttö aiheuttaa kielteisiä 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa yleisön osallistuminen kansallisten taustaraporttien ja 
kansallisten toimintasuunnitelmien laatimiseen yleisön osallistumista koskevan direktiivin 
2003/35/EY 2 mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 135
4 artiklan 4 kohta

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
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säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen.

säännöksiä yleisön osallistumisesta
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen. Kaikkia tärkeitä 
sidosryhmiä ja suurta yleisöä on kuultava 
kansallisten taustaraporttien ja kansallisten 
toimintasuunnitelmien kaikista 
näkökohdista, mukaan lukien laatiminen, 
kehittäminen, täytäntöönpano, toiminta, 
seuranta ja muuttaminen. Sidosryhmien 
tasapainoinen edustus on varmistettava, 
mukaan lukien niiden sidosryhmien 
edustus, joihin torjunta-aineiden käyttö 
vaikuttaa, kuten maaseudun asukkaiden ja 
yhteisön etujen edustajat. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on tehtävä selväksi vaatimukset, jotka koskevat yleisön osallistumista 
kansallisten toimintasuunnitelmien laatimiseen, toimintaan ja muuttamiseen yleisön 
osallistumista koskevan direktiivin 2003/35/EY mukaisesti. Kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien on osallistuttava kaikkeen, mikä koskee kansallisia toimintasuunnitelmia. Edellä 
mainittuun on sisällytettävä maaseudun asukkaiden, maanviljelijöiden (sekä luomu- että 
tavanomaisten viljelijöiden), torjunta-aineiden valmistajien sekä ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöjen edustus)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 136
4 artiklan 4 kohta

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen.

4. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
säännöksiä yleisön osallistumisesta 
sovelletaan kansallisten raporttien 
laatimiseen sekä kansallisten 
toimintasuunnitelmien valmisteluun ja 
niiden muuttamiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on käynnistettävä julkiset 
kuulemiset, joissa ovat mukana myös 
kuluttujansuoja- ja 
ympäristönsuojeluyhdistykset.

Or. fr
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Perustelu

Yleisön osallistumisen on oltava mahdollisimman laajaa. Yleisön joukossa on siis oltava sekä 
torjunta-aineiden tuottajia ja käyttäjiä, mutta myös kuluttajia ja ympäristöä suojelevia 
yhdistyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 137
4 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Maanviljelijöiden ja viininviljelijöiden 
järjestöjen, ympäristönsuojelujärjestöjen 
sekä teollisuuden ja muiden asiaan 
kuuluvien alojen on osallistuttava toimiin 
asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä, että kansalliset toimintasuunnitelmat ovat tehokkaita ja realistisia ja että
ne laaditaan yhteistyössä asianomaisten osapuolten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 138
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
rahoitusjärjestelmä, joka perustuu 
torjunta-aineiden verotus- tai 
maksujärjestelmään, kansallisten 
toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Vero- ja maksujärjestelmät ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi vähentää torjunta-aineita 
useissa Euroopan maissa. Tällaiset järjestelmät olisi otettava käyttöön globaalisti EU:ssa ja 
niiden avulla olisi voitava rahoittaa toimia torjunta-aineiden käytön ja niihin liittyvien riskien 
vähentämiseksi kansallisten toimintasuunnitelmien yhteydessä, sekä kyseisten suunnitelmien 
tulosten seurantaa, valvontaa ja tiedottamista koskevaa tehokasta järjestelmää. 
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Jäsenvaltioiden olisi voitava valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuva rahoitusjärjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 139
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltiot vahvistavat pyrkimyksiään 
valvoa ja ehkäistä kasvinsuojeluaineiden 
laitonta käyttöä yhteistyössä tärkeiden 
sidosryhmien kanssa.
Jäsenvaltiot tiedottavat laittoman käytön 
valvontatoimista säännöllisin välein.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävän käytön perusedellytys on voimassa olevien oikeudellisten 
vaatimusten täydellinen täytäntöönpano ja sen valvonta. Näin ollen kansallisten 
viranomaisten olisi valvottava tehokkaammin voimassa olevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja sovellettava tehokkaammin voimassa olevia seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevia vaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 140
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on annettava riittävä 
rahoitus kansallisille toimintaohjelmilleen, 
jotka voitaisiin rahoittaa torjunta-aineista 
kannettavalla valmisteverolla.

Or. en

Perustelu

Vero/valmistevero on osoittautunut hyväksi keinoksi rahoittaa torjunta-aineiden vähentämistä 
koskevia toimia monissa maissa, ja sitä tulisi käyttää kaikissa maissa välineenä rahoitettaessa 
kansallisiin toimintasuunnitelmaan liittyviä toimia mukaan lukien tehokas (verkossa oleva) 
raportointi-, seuranta- ja tiedotusjärjestelmä. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
valita erilaisista vero/valmisteverojärjestelmistä, ja niiden tulisi valita tarpeisiinsa sopivin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 141
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi koulutusta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja että säädetään 
vähimmäisvaatimukset, jotka ovat sitovia 
koko yhteisössä.

Or. pl

Perustelu

Vähimmäisvaatimusten käyttöönotto nostaa koulutuksen laatua ja edistää kokemusten vaihtoa 
eri jäsenvaltioissa olevien käyttäjien välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 142
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi koulutusta sekä 
säännöllisesti uusimmat saatavissa olevat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa torjunta-aineiden ympäristölle sekä maataloustuotteille aiheuttama 
saastuminen johtuu asianmukaisten tietojen puutteesta. Ammattimaisilla käyttäjillä, 
jakelijoilla ja neuvojilla tulisi olla saatavissa olevat asiaan liittyvät ajantasaiset tiedot. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 143
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi koulutusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi koulutusta, joka 
vastaa heidän tasoaan ja konkreettista 
tehtäväänsä integroidun tuholaistorjunnan 
puitteissa.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 144
5 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Kun kyse on mikroyrityksen kaltaisesta 
maatilasta tai viinitilasta, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että 3 artiklan b) 
kohdassa tarkoitettuna ammattimaisena 
käyttäjänä toimivalla henkilöllä on pääsy 
kyseiseen koulutukseen.

Or. fr

Perustelu

Mikroyritysten yhteydessä on tarpeetonta, että kaikkiin maatilan työntekijöihin ja johtajaan 
sovelletaan velvollisuutta osallistua koulutukseen. Yhden henkilön osallistuminen maatilalta 
on riittävää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 145
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat ovat tietoisia laittomien 
(väärennettyjen) kasvinsuojeluaineiden 
olemassaolosta ja riskeistä ja että he saavat 
riittävän koulutuksen tunnistaakseen 
tällaiset tuotteet.

Or. en
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Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden väärentäminen ja laiton kauppa Euroopassa on merkittävä ongelma. 
Ammattimaisten käyttäjien ja jakelijoiden tietämyksen parantaminen on tärkeä tapa käsitellä 
kasvinsuojeluaineiden laittoman kaupan ongelmaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 146
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 
todistusjärjestelmät, joilla voidaan osoittaa 
sellaisten taitojen hankinta, joka kattaa 
vähintään liitteessä I luetellut aiheet.

Järjestelmällä säännellään todistusten 
myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksiä. 
Todistuksen voimassaoloaika ei saa ylittää 
viittä vuotta.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, sillä aikataulun on oltava johdonmukainen kansallisten 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon kanssa. Tarkistuksen avulla vahvistetaan todistuksen 
myöntämisen ja peruuttamisen edellytykset sekä voimassaolon rajoittaminen viiteen vuoteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 147
5 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Koulutukseen osallistuneelle myönnetty 
todistus antaa valtuudet, kun kyseessä on 
mikroyrityksen kaltaisen maa- tai viinitilan 
ammattimainen käyttäjä, 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 

Or. fr
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Perustelu

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ».

Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 148
5 artiklan 3 kohta

3. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
muuttaa liitettä I sen mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 18 artiklan 2 ja 3 kohdan poistamisesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 149
5 artiklan 3 kohta

3. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä I sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

3. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä I sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen. Näin ollen, ja mikäli 
myös toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset katsovat tämän tarpeelliseksi, 
2 kohdassa tarkoitettujen todistusten 
haltijoiden on ajantasaistettava 
koulutuksensa. 

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Caroline Lucas

Tarkistus 150
6 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
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 sekä 
terveys- ja ympäristöriskejä ja mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia koskevia tietoja.

Or. en

Perustelu

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)
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Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 151
6 artiklan 1 kohta

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

1. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen laajentaa todistuksen soveltamisala kaikkiin, eikä ainoastaan myrkyllisten tai 
erittäin myrkyllisten, tuotteiden myyjiin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman, Caroline Lucas ja Irena Belohorská 

Tarkistus 152
6 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

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 torjunta-
aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä sekä 
mahdollisista haitallisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista ja erityisesti niihin 
liittyvistä vaaroista, niille altistumisesta, 
niiden turvallisesta varastoinnista, 
käsittelystä ja levityksestä sekä niiden 
hävittämisestä. 

Or. en

Perustelu

Sekä ammattimaisten että ei-ammattimaisten torjunta-aineiden käyttäjien on tiedettävä täysin 
torjunta-aineiden käytön aiheuttamat riskit ja mahdolliset haitalliset terveys- ja 
ympäristövaikutukset (Davies jne. + Hennicot-Schoepges jne.).

Kaikkien, jotka käyttävät torjunta-aineita ammattimaisesti tai ei-ammattimaisesti, on 
tiedettävä täysin torjunta-aineiden käytön riskeistä ja mahdollisista kielteisistä terveys- ja 
ympäristövaikutuksista (Lucas + Belohorska).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman 

Tarkistus 153
6 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Koska torjunta-aineiden kaikkien käyttäjien on saatava asianmukaiset tiedot, neljä vuotta 20 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä ei ole asianmukainen määräaika 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen, vaan ajan tulisi olla kaksi vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 154
6 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Koska torjunta-aineiden kaikkien käyttäjien on saatava asianmukaiset tiedot, neljä vuotta 20 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä ei ole asianmukainen määräaika 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen, vaan ajan tulisi olla yksi vuosi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 155
6 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
olemassa olevia tarkastus- ja 
täytäntöönpanotoimia käytetään sen 
varmistamiseksi, ettei laittomia 
(väärennettyjä) kasvinsuojelutuotteita 
saateta markkinoille.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevan lainsäädännön entistä parempi täytäntöönpano on keskeisellä sijalla 
käsiteltäessä kasvinsuojeluaineiden väärentämistä ja laitonta kauppaa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 156
7 artikla

Tiedotusohjelmat Tiedotusohjelmat

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 kasvinsuojeluaineiden käytön 
eduista ja haitoista.

Or. de

Perustelu

Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja rehujen tuotanto edellyttää 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Kasvinsuojeluaineita käytetään myös luonnonmukaisessa 
viljelyssä. Tiedotusohjelmissa on käsiteltävä kasvinsuojeluaineiden käytön etuja ja haittoja ja 
mahdollisesti myös niiden vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 157
7 artikla

Tiedotusohjelmat Levityskaluston tarkastus
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.

Torjunta-aineiden levityskaluston 
tarkastuksen on katettava kaikki 
turvallisuuden sekä ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun korkean tason 
saavuttamisen ja levityksen parhaan 
mahdollisen tehokkuuden kannalta tärkeät 
näkökohdat.

Or. de

Perustelu

Torjunta-aineiden levityskaluston ja -menetelmien tarkastaminen on varmistettava ja se 
sisältää jo tiedot torjunta-aineiden ja niiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen terveys-
ja ympäristövaikutuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 158
7 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden vaikutuksesta 
(kielteisestä vaikutuksesta) ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Or. pl

Perustelu

Torjunta-aineiden käytöllä voi olla epämieluisia kielteisiä sivuvaikutuksia, jotka kohdistuvat 
muihin organismeihin kuin on tarkoitus, nimittäin ihmisten terveyteen (erityisesti lasten, 
raskaana olevien naisten ja sikiöiden kohdalla) ja ympäristöön (maaperä, ilma, vesi). Näin 
ollen on erityisen tärkeää, että nämä tiedot tuodaan suuren yleisön tietoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 159
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 
tiedotusohjelmia sekä tiedonsaantia liittyen
kasvinsuojelutuotteiden ja biosidien 
käyttöön, niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksiin sekä muihin kuin 
kemiallisiin vaihtoehtoihin samoin kuin 
maataloustuotteissa olevia torjunta-
ainejäämiä koskevaan tiedottamiseen.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden käytöllä on monia kielteisiä vaikutuksia, ja suurelle yleisölle on välitettävä 
mahdollisimman monia näkökohtia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 160
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.

Or. de

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Glenis Willmott ja Dan Jørgensen

Tarkistus 161
7 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava 
suurelle yleisölle tarkoitettuja torjunta-
aineita koskevia tiedotusohjelmia sekä 
tiedonsaantia erityisesti niiden terveys- ja 
ympäristöriskeistä sekä lyhyen ja pitkän 
aikavälin kielteisesti vaikutuksista sekä 
torjunta-aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Or. en
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Perustelu

Suurelle yleisölle on tiedotettava sekä terveyteen ja ympäristöön kohdistuvista lyhyen ja 
pitkän aikavälin riskeistä että torjunta-aineiden käytön haitallisista vaikutuksista ja on 
tiedotettava myös saatavilla olevista muista kuin kemiallisista vaihtoehdoista. Tämä antaisi 
kansalaisille mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot, joiden perusteella kansalaiset voivat 
tehdä asianmukaiseen tietoon perustuvia päätöksiä terveytensä ja ympäristönsä suojelusta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Esther De Lange

Tarkistus 162
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 
tasapainoista tiedonsaantia.

Or. nl

Perustelu

Tiedotusohjelmien tulisi antaa tietoa sekä kasvinsuojelutuotteiden käytön haitoista että 
eduista. Tällä hetkellä teksti keskittyy liian yksipuolisesti riskeihin ja vaaroihin. 
Kasvinsuojelutuotteet esimerkiksi auttavat käyttämään viljelymaata entistä tehokkaammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 163
7 artikla

Tiedotusohjelmat Tiedotus-, seuranta- ja tutkimusohjelmat
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.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
helpotettava suurelle yleisölle tarkoitettuja 
torjunta-aineita koskevia tiedotusohjelmia 
sekä tiedonsaantia erityisesti niiden 
akuuteista ja kroonisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä 
torjunta-aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
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pakollisia järjestelmiä, joiden avulla 
kerätään tietoja torjunta-aineisiin liittyvistä 
akuuteista ja kroonisista myrkytyksistä 
erityisesti torjunta-aineiden käyttäjien, 
työntekijöiden, asukkaiden ja muiden 
sellaisten ryhmien keskuudessa, jotka 
voivat altistua torjunta-aineille 
säännöllisesti.
3. Jäsenvaltioiden on seurattava asiaa 
säännöllisesti ja kerättävä tietoja torjunta-
aineille altistuvista indikaattorilajeista sekä 
torjunta-aineista ympäristössä, kuten 
makeassa vedessä ja merivedessä, 
maaperässä ja ilmassa, ja niiden on 
välitettävä nämä tiedot säännöllisesti
komissiolle. 
4. Jäsenvaltioiden on toteutettava pitkän 
aikavälin tutkimusohjelmia liittyen 
erityisiin tilanteisiin, joissa torjunta-aineet 
on yhdistetty ihmisten terveyteen sekä 
ympäristöön kohdistuneisiin vaikutuksiin, 
ja niiden on myös tutkittava riskiryhmiä, 
biologista monimuotoisuutta sekä 
yhteisvaikutuksia.
5. Tietojen vertailukelpoisuuden 
parantamiseksi komissio kehittää 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta strategisen ohjeasiakirjan, 
joka koskee torjunta-aineiden käytön 
ihmisten terveyteen sekä ympäristöön 
kohdistuvien vaikutusten seurantaa ja 
tutkimusta.

Or. en

Perustelu

Tietämystä parantavissa ohjelmissa ei pidä unohtaa torjunta-aineiden kroonisia 
terveysvaikutuksia. Seuranta ja tutkimus ovat tarpeen jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin kerätä 
tietoja ja kvantifioida torjunta-aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. EU:ssa on jo 
ilmoitusjärjestelmä, joka koskee elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä, mutta ei ole olemassa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin seurata myrkytystapauksia ja torjunta-aineiden 
ympäristövaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 164
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalusto ja -tarvikkeet tarkastetaan 
säännöllisin väliajoin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalusto ja -tarvikkeet tarkastetaan 
säännöllisin, vähintään viiden vuoden,
väliajoin.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen asettaa levityskaluston tarkastusten enimmäisaikaväli. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 165
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalusto ja -tarvikkeet tarkastetaan
säännöllisin väliajoin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattikäytössä oleva torjunta-aineiden 
levityskalustolle ja -tarvikkeille suoritetaan 
pakollinen tarkastus säännöllisin väliajoin.

Tästä syystä jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön todistusjärjestelmät tarkastusten 
tulosten varmistamiseksi.

Tästä syystä jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön pakolliset todistusjärjestelmät 
tarkastusten tulosten varmistamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Torjunta-aineiden turvallinen käsittely on erittäin tärkeää. Velvoite suorittaa tarkastuksia 
varmistaa sen, että tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanoa valvotaan - erityisesti mitä 
tulee turvallisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 166
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.

Or. de

Perustelu

Kannustimilla käyttäjät saadaan ymmärtämään laitteiden tarkastukset paremmin kuin 
pakollisin toimin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 167
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tätä artiklaa ei sovelleta teholtaan 
vähäisiin manuaalisesti käytettäviin 
välineisiin, kuten selässä kannettaviin 
sumuttimiin ja mekaanisiin rikkaruohojen 
poistajiin.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon suihkutukseen käytettävien välineiden lukumäärä ja tyypit selässä 
kannettavista suihkuttimista mekaanisiin rikkaruohojen poistajiin sekä levityskaluston 
tämänhetkinen määritelmä – se kattaa kaikki laitteet, jotka on tarkoitettu torjunta-aineiden 
levitykseen – joka ainoan kannettavan levityslaitteen testaamisen aiheuttamat kustannukset ja 
hallinnollinen kuormitus olisivat täysin suhteettomia ympäristöhyötyyn nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 168
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
artiklan soveltamisesta laitteet, joiden 
tarkastusten aiheuttama hallinnollinen
kuormitus on suhteeton niiden käyttöön 
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liittyviin vaaroihin nähden.

Or. fr

Perustelu

Pienten laitteiden yhteydessä tarkastusten aiheuttama hallinnollinen kuormitus voi olla 
suhteeton niihin liittyviin vaaroihin verrattuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 169
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tarkastuksissa on varmistettava, että 
torjunta-aineiden levityskalusto ja -
tarvikkeet täyttävät liitteessä II luetellut
olennaiset terveyttä, turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevat vaatimukset.

2. Tarkastuksissa on varmistettava, että 
torjunta-aineiden levityskalusto ja 
-tarvikkeet täyttävät olennaiset terveyttä, 
turvallisuutta ja ympäristöä koskevat 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta liitteen II poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 170
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.

Or. de
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Perustelu

Tämä säännös voidaan jättää pois toissijaisuusperiaatteen nimissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 171
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.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava kahden 
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. Pakollisia 
tarkastuksia on tämän jälkeen suoritettava 
vähintään kerran vuodessa ja myös 
satunnaisia tarkastuksia voidaan harkita.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden ruiskutus on vaarallista toimintaa, ja sen vuoksi kaikki levittämisessä 
käytettävät ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut laitteet ja tarvikkeet on testattava 
säännöllisesti, koska kalusto voi vahingoittua koska tahansa (myös pian läpäistyn testin 
jälkeen, jolloin seuraavaan testiin on vielä pitkä aika). On vaadittava pakollista testiä 
vähintään kerran vuodessa sekä mahdollisuutta satunnaisiin testeihin alun tarkastuksen 
jälkeen, joka on tehtävä kahden vuoden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa esitetystä 
päivämäärästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 172
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 

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 
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ainoastaan torjunta-aineiden levityskalustoa 
ja -tarvikkeita, jotka ovat läpäisseet 
hyväksyttävästi tarkastuksen.

ainoastaan torjunta-aineiden levityskalustoa 
ja -tarvikkeita, jotka ovat läpäisseet 
hyväksyttävästi tarkastuksen. Pakollisia 
tarkastuksia on tämän jälkeen tehtävä 
vähintään viiden vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Kun ensimmäinen tarkastus tehdään viiden vuoden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa 
mainitusta päivämäärästä, on säädettävä jatkotarkastuksista viiden vuoden välein. Komission 
ehdotuksessa ei puhuta tästä mitään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 173
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.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava viiden 
vuoden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä, että 
levityskaluston tarkastuslaitteet ovat 
hyväksyttyjä ja käytössä koko kyseisellä 
maaseutualueella.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava seitsemän 
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.

Or. fr

Perustelu

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
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la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 174
8 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarpeeton säännös.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 175
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
muuttaa liitettä II sen mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta liitteen II poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 176
9 artiklan 1 kohta

1. Jollei 2–6 kohdasta muuta johdu, 1. Jollei 2–7 kohdasta muuta johdu, 
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jäsenvaltioiden on kiellettävä lentolevitys. jäsenvaltioiden on kiellettävä lentolevitys.

Or. fr

Perustelu

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 177
9 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on sallittava lentolevitys 
2–5 kohdan säännösten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
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ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 178
9 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikki 
lentolevitys.

Or. en

Perustelu

Koska komissio on myöntänyt, että lentolevitys voi aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
ihmisten terveydelle, lentolevitys on kiellettävä kokonaan ilman poikkeuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Christofer Fjellner

Tarkistus 179
9 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelua 9 artiklan 1 kohtaan. (Caroline Lucas)

Jäsenvaltiot eivät voi mitenkään etukäteen kattaa kaikkia kasveja ja alueita sekä määrittää 
sitä, millaisin erityisehdoin lentolevitys voidaan sallia. Poikkeukset on sen sijaan 
määritettävä 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti (Christofer Fjellner).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 180
9 artiklan 2 kohta

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

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

(a) alueella, jossa lentolevitys on tarkoitus 
toteuttaa, ei voida maan ominaisuuksista 
johtuen hyödyntää maalevityksessä 
käytettäviä koneita;
(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja;
(c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;
Lentolevitystä ei voida harjoittaa, jos yksi 
seuraavista ehdoista täyttyy:
(a) sataa,
(b) tuulen voimakkuus ylittää 20 km/h,
(c) luoksepääsemättömät viljelmät 
sijaitsevat alle 200 metrin päässä 
asutuksesta tai toiminta-alueilta 
(taloudelliseen toimintaan käytettävät 
alueet, kauppakeskukset, vapaa-
ajanviettopaikat, puistot, puutarhat),
(d) luoksepääsemättömät viljelmät 
sijaitsevat alle 150 metrin päässä ajotiestä.

Or. en

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 181
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Katso perustelua 9 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 182
9 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelua 9 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 183
9 artiklan 3 kohta

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

Jäsenvaltioiden on nimettävä luvat 
myöntävät toimivaltaiset viranomaiset ja 
ilmoitettava niistä komissiolle

Or. en
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Perustelu

Katso perustelua 9 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 184
9 artiklan 3 kohta

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

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
lentolevityksiä valvovat toimivaltaiset 
viranomaiset ja ilmoitettava niistä 
komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
ja Kathy Sinnott

Tarkistus 185
9 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

(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;
(c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.
Luvassa on täsmennettävä tarvittavat 
toimenpiteet asukkaiden ja sivullisten 
varoittamiseksi sekä ympäristön 
suojelemiseksi ruiskutettavan alueen 
läheisyydessä.
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Or. en

Perustelu

Ks. perustelua 9 artiklan 1 kohtaan. (Caroline Lucas)

Lentolevitys tulisi kieltää ilman poikkeuksia. (Margrete Auken jne.)

Kannatetaan yleistä kieltoa ilman poikkeuksia. (Kathy Sinnott)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 186
9 artiklan 4 kohta

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

4. Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, 
on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
ilmoitus 6 viikkoa ennen lentolevityksen
aiottua ajankohtaa ja siinä on 
tarkennettava kyseinen alue (tarkka sijainti 
ja pinta-ala), kyseisen viljelmän laji, 
käytettävä torjunta-ainetyyppi, 
lentolevityspyynnön esittävä maanviljelijä, 
lentolevityksen suorittaja, koneen/laitteen 
tyyppi ja rekisterinumero sekä 
rekisteröintipaikka, aiottu levitysajankohta. 

(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;

Levitysajanjakso ei saa ylittää kahta 
kalenteriviikkoa.

(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja;

Ilmoitukseen on sisällytettävä vähintään 
seuraavat tiedot pyynnön esittävästä 
maanviljelijästä ja lentolevityksen 
suorittajasta: nimi, osoite, puhelin- ja 
faksinumerot sekä maanviljelijän ja 
lentolevityksen suorittajan Internet-
sivuston osoite, jos sellainen on olemassa. 

(c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.
Luvassa on täsmennettävä tarvittavat 
toimenpiteet asukkaiden ja sivullisten 
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varoittamiseksi sekä ympäristön 
suojelemiseksi ruiskutettavan alueen 
läheisyydessä.

Or. fr

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu..

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 187
9 artiklan 4 kohta

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

4. Lupia voidaan myöntää 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 ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia 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 valmistelevalla ja 
hoitavalla lentäjällä tai käyttäjällä on 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;

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

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

Or. de

Perustelu

Katso perusteluja 9 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 188
9 artiklan 4 kohta

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

4. 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;

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 
tarvittaessa lupa.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat valita lupa- tai ilmoitusmenettelyn. Lentolevitys sallitaan kuitenkin vain, 
jos noudatetaan 4 kohdan säännöksiä. Lisäksi komission ehdotus on tarpeettoman 
byrokraattinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 189
9 artiklan 4 kohdan a alakohta

(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 ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat 
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pienemmät;

Or. pl

Tarkistuksen tarkoituksena on täsmentää sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 190
9 artiklan 4 kohdan a ja c a alakohta (uusi)

(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;

(c a) ruiskutettava alue ei sijaitse lähellä 
julkista aluetta tai asuinaluetta eikä 
asukkaiden tai sivullisten terveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia aiheudu.

Or. en

Perustelu

Kannatetaan lentolevityksen yleistä kieltoa niin, että poikkeukset määritellään selvästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 191
9 artiklan 4 kohdan b alakohta

(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja;

(b) käytettävät torjunta-aineet ovat 
nimenomaan lentolevityksessä sallittuja; 
vesieliöille erityisen myrkyllisiksi 
luokiteltujen aineiden (R50) lentolevitys ei 
ole sallittua;

Or. en

Perustelu

Myönnettäessä aineille lupia erityistä huomiota tulisi kiinnittää lentolevitykseen. Aineiden 
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kulkeutumisen vesiympäristölle aiheuttama saastuminen on minimoitava. Siksi tiettyjä 
vaarallisia aineita ei saa käyttää lentolevitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 192
9 artiklan 4 kohdan c a–c b alakohta (uusi)

(c a) lentämiseen käytettävässä välineessä 
on paras käytettävissä oleva tekniikka 
suihkutettavan aineen ilmassa 
kulkeutumisen vähentämiseksi (esim. 
vähän kulkeutumista aiheuttavat 
suuttimet);
(c b) sosiaalis-taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät hyödyt ovat merkittävämpiä kuin 
mahdolliset asukkaiden ja sivullisten 
terveyteen kohdistuvat vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Kannatetaan yleistä kieltoa, jonka poikkeukset määritellään selvästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Irena Belohorská

Tarkistus 193
9 artiklan 4 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) asukkaisiin ja sivullisiin ei kohdistu 
mitään vaikutuksia. 

Or. en

Perustelu

Poikkeusten ei tulisi olla mahdollisia, jos asukkaiden tai sivullisten terveyteen kohdistuu 
kielteisiä vaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
ja Kathy Sinnott

Tarkistus 194
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.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelua 9 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 195
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.

5. Toimivaltainen viranomainen antaa 
lausunnon lentolevitystä koskevasta 
ilmoituksesta. Se toimittaa lausunnon 
ilmoituksen tekijälle mahdollisimman pian.

Lentolevitystä koskeva lausunto julkaistaan 
mahdollisimman pian toimivaltaisen 
viranomaisen, sen ministeriön tai 
hallinnon, maatalousministeriön, 
ympäristö- tai luonnonsuojeluministeriön 
sekä kyseisten alueellisten ja kunnallisten 
hallintojen Internet-sivustolla.
Se asetetaan selvästi ja helposti nähtäville 
julkisten hallintoviranomaisten tiloihin 
sekä sen alueen liikkeisiin, jota lentolevitys 
koskee.
Kilometrin säteelle niistä pelloista, joita 
lentolevitys koskee, asetetaan tauluja, joissa 
ilmoitetaan lentolevityksestä sekä kyseisistä 
pelloista tai alueista.
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Henkilöille, jotka asuvat neljännessä 
alakohdassa tarkoitetulla alueella, 
ilmoitetaan lentolevityksestä 
mahdollisimman pian jakamalla heille 
asiakirja, jossa esitetään 4 kohdassa 
mainitut tiedot sekä 2 kohdassa mainitut 
edellytykset.

Or. fr

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 196
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.

5. Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, on 
esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
pyyntö, johon on liitetty todisteet 4 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä. 
Ilmoitus käsittää tiedot levitysajasta sekä 
käytettävien torjunta-aineiden määristä ja 
tyypistä.

Or. en

Perustelu

Yleisön tulisi saada kaikki tiedot levitysajasta sekä käytettävien torjunta-aineiden määristä ja 
tyypistä, jotta yleisö voisi suojautua altistumisriskiltä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio ja Kathy Sinnott

Tarkistus 197
9 artiklan 6 kohta

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä 
poikkeuksista.

Poistetaan.



PE 388.389v01-00 108/195 AM\662795FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Ks. perustelua 9 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman ja Anders Wijkman

Tarkistus 198
9 artiklan 6 kohta

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä poikkeuksista.

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä poikkeuksista 
ja annettava tiedot yleisön saataviin.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oltava mahdollisuus tutustua tietoihin, ja toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava tiedot saataviin. (Frédérique Ries)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 199
9 artiklan 6 kohta

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä 
poikkeuksista.

6. Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
lentolevityksen toteutuksesta kolmen 
päivän kuluessa.

Or. fr

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu..
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 200
9 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä poikkeuksista 
viiden vuoden ajan lentolevityksestä 
ilmoittamisen jälkeen. 

Or. fr

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 201
9 a artikla (uusi)

9 a artikla
Maalevitys

Viljelijöiden on ennen tuotteen käyttöä 
ilmoitettava naapureille, jotka voivat 
altistua ilmassa kulkeutuville aineille ja 
jotka ovat pyytäneet saada tietoa keskitetyn 
tieto- tai ilmoitusjärjestelmän avulla. 

Or. en

Perustelu

Aiemmassa lentolevitystä koskevassa artiklassa on säännöksiä, jotka koskevat asukkaiden ja 
sivullisten varoittamista. Tarvitaan samanlaisia säännöksiä asukkaiden varoittamisesta 
maalevityksen yhteydessä. Siksi numerointi muuttuu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 202
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
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Erityistoimenpiteet vesiympäristön 
suojelemiseksi

1. Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen 
läheisyydessä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että etusijalle asetetaan
(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa 
vesiympäristölle;
(b) tehokkaimmat levitystekniikat, mukaan 
luettuna matalapainelevityskaluston käyttö.
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.
Puskurivyöhykkeiden koko olisi 
määriteltävä pilaantumisriskien ja kyseisen 
alueen maatalouden erityispiirteiden 
perusteella.
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.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita 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 olemassa 
on suuri riski, että torjunta-aineet valuvat 
pintaveteen tai viemäristöön.

Or. de
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Perustelu

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 203
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen 
läheisyydessä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta, että 
etusijalle asetetaan

Or. fr

Perustelu

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 
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De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 204
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen, 
erityisesti sellaisten vesistöjen, joista 
otetaan juomavettä, läheisyydessä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
etusijalle asetetaan

Or. pl

Perustelu

Juomavesivarannoilla on perustava merkitys yhteiskunnalle, ja näin ollen myös vesistöjä, 
joista juomavettä otetaan, on erityisesti suojeltava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 205
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

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

Or. nl
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Perustelu

Juomavesihuoltoon tarkoitettuja vesistöjä on suojeltava muita huolellisemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Glenis Willmott ja Werner Langen

Tarkistus 206
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a alakohta

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

1. Kun torjunta-aineita käytetään vesistöjen 
ja erityisesti ihmisten käyttöön 
tarkoitettujen vesistöjen läheisyydessä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
etusijalle asetetaan

(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa 
vesiympäristölle;

(a) tuotteet, joilla ei ole suurta vaaraa 
päätyä vesiympäristöön;

Or. en

Perustelu

Juomaveden saantiin käytettäviä vesistöjä on suojeltava erityisesti, jotta voidaan saavuttaa 
vesipuitedirektiivin 7 artiklan tavoitteet juomaveden ottoon tarkoitettujen vesistöjen suojelun 
osalta ja jotta voidaan saavuttaa juomavesidirektiivin mukainen arvo 0,1 
mikrogrammaa/litra. (Dan Jørgensen jne.)

Ihmisten vedenottoon käytettäviä vesistöjä on suojeltava erityisesti, jotta voidaan varmistaa 
vesipuitedirektiivin 7 artiklan säännösten toteutuminen. (Werner Langen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 207
10 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa 
vesiympäristölle;

(a) tuotteet, jotka aiheuttavat vähemmän 
riskejä vesistöille;

Or. nl

Perustelu

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
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reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden. 
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 208
10 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa
vesiympäristölle;

(a) tuotteet, jotka luokitellaan 
vesiympäristölle vaaraa aiheuttamattomiksi 
noudattaen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 1999/45/EY, annettu 
31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä;

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi on määriteltävä tarkoin, mitkä aineet luokitellaan vesiympäristön kannalta 
vaarattomiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 209
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vesistöjen lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan vähintään kymmenen 
metrin puskurivyöhykkeet, joille torjunta-
aineita ei levitetä eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
vyöhykkeiden suojelemiseksi direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Ks. 10 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 210
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vesistöjen lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan vähintään 15 metrin 
puskurivyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei 
levitetä eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
vyöhykkeiden suojelemiseksi direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Puskurivyöhykkeiden, joilla torjunta-aineiden käyttö on kiellettyä, on oltava vähintään 15 
metrin levyisiä. Torjunta-aineiden käyttö on kiellettävä läpäisevillä alueilla, joilla valumisen 
ja huuhtoutumisen vaara on suurin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 211
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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.

2. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin vesien suojelemiseksi ja 
varmistettava erityisesti, 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.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 212
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asuintaajamien ja 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.

Or. nl

Perustelu

Puhdas vesi on olennaisen tärkeää asuintaajamille ja ne on siksi mainittava tekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 213
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.

2. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin vesien 
suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, 
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.

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

Or. fr



AM\662795FI.doc 117/195 PE 388.389v01-00

FI

Perustelu

Tämä tarkistus niveltää tämän direktiivin ja vesipuitedirektiivin paremmin toisiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 214
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.

2. Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
varmistettava, että vesistöjen vieressä tai 
lähellä olevien viljelmien ympärille 
perustetaan pakolliset vähintään 100 metrin 
vyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei levitetä 
eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
vyöhykkeiden suojelemiseksi direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

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

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen johdanto-osan 11 kappaleeseen esitetyn tarkistuksen kanssa. On ilmennyt, 
että kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua huomattavan kauas, mikä voi aiheuttaa pinta- ja 
pohjavesien saastumisvaaran useiden eri lähteiden vuoksi. Siksi tarvitaan merkittäviä toimia 
vesiympäristön saastumisen välttämiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken ja 
Hiltrud Breyer 

Tarkistus 215
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 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vesistöjen lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan vähintään 10 metrin 
puskurivyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei 
levitetä eikä varastoida, erityisesti 
juomavedenottoon käytettävien 
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vyöhykkeiden suojelemiseksi direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

vyöhykkeiden suojelemiseksi direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

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

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

Lisäksi jäsenvaltioiden on taattava, että 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla juomaveden oton 
suojavyöhykkeillä toteutetaan lisätoimia, 
jotta vältettäisiin torjunta-aineiden 
aiheuttama veden saastuminen, ja otetaan 
tarvittaessa käyttöön entistä tiukempia 
rajoituksia liittyen joidenkin riskiltään 
suurten tuotteiden käyttöön, lisätään 
puskurialueiden käyttöä sekä erityistä 
koulutusta, parannetaan aineiden 
levittäjien tietämystä sekä noudatetaan 
tiukasti parhaita käytäntöjä liittyen 
torjunta-aineiden täyttämiseen, 
sekoittamiseen ja niiden hävittämiseen.

Or. en

Perustelu

Puskurivyöhykkeiden on oltava vähintään 10 metrin levyisiä, jotta voidaan taata vesiväylien 
ja vesistöjen yleinen vähimmäissuojelu. Vaikka puskurivyöhykkeet ovatkin tarpeellisia, yksin 
niiden avulla ei voida käsitellä ongelmia, joita liittyy torjunta-aineiden vesiin joutumisen 
tunnettuihin reitteihin. Ne eivät välttämättä estä huuhtoutumista peltojen ojista tai 
pintavalumista, joka on yksi tärkeimmistä aiheuttajista. Siksi on tärkeää toteuttaa muita 
toimia sen takaamiseksi, että vesipuitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan tavoitteet voidaan 
saavuttaa riittävässä määrin ja jotta voidaan taata juomaveden ottoon tarkoitettujen 
vesistöjen suojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 216
10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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

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

Perustelu

Maatalouden lisäksi on otettava huomioon myös säähän liittyvät erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 217
10 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltiot voivat määritellä ne torjunta-
aineettomat vyöhykkeet, joita asianomaiset 
jäsenvaltiot suojelevat juomavesivarojen 
varmistamiseksi. Mainitut 
torjunta-aineettomat vyöhykkeet voivat 
kattaa jäsenvaltion alueen 
kokonaisuudessaan.

Or. da

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että juomavettä suojellaan tällä direktiivillä yhtä hyvin kuin 
pohjavesidirektiivillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 218
10 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan 
mukaiset suojavyöhykkeet ovat kooltaan 
sellaisia, että toimivaltainen kansallinen 
elin pitää niitä riittävinä juomavesivarojen 
suojelemiseksi, ja ne voivat kattaa 
jäsenvaltion koko alueen. 

Or. en

Perustelu

Vesipuitedirektiivi (7 artikla) edellyttää suojavyöhykkeiden käyttöönottoa juomavesivarojen 
suojelemiseksi. Parlamentin ja neuvoston välisen pohjavesidirektiiviä (2006/118/EY) 
koskeneen sopimuksen jälkeen selvennettiin, että erityistapauksissa tällaiset vyöhykkeet 



PE 388.389v01-00 120/195 AM\662795FI.doc

FI

voisivat kattaa jäsenvaltion koko alueen. Näin tehtiin tarvittavan suojelun takaamiseksi
erityisesti tapauksissa, joissa pohjavettä otetaan ja käytetään juomavetenä 
puhdistamattomana, ja tällä tarkistuksella toistetaan vain pohjavesidirektiivin kohta, joka 
koskee tällaisten suojavyöhykkeiden kokoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 219
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.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan levitettyjen torjunta-
aineiden kulkeutumista ilman kautta ja 
kantautumista kauas, ainakin kun kyseessä 
ovat pystysuorassa kasvatettavat kasvit, 
mukaan luettuina välittömästi vesistön 
tuntumassa tai sen lähellä sijaitsevat 
hedelmätarhat, viinitarhat ja 
humalaviljelmät, takaamalla, että torjunta-
aineiden käyttö tällaisilla alueilla kielletään 
ja käytetään muita kuin kemiallisia 
vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

On ilmennyt, että kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua huomattavan kauas, mikä voi 
aiheuttaa vesistöjen saastumisvaaran useiden eri lähteiden vuoksi. Siksi tarvitaan merkittäviä 
toimia vesiympäristön saastumisen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 220
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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan levitettyjen 
torjunta-aineiden kulkeutumista ilman kautta 
välittömästi vesistön tuntumassa.
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humalaviljelmät.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 221
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita 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 olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

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

Or. pl

Perustelu

Irtokalliot suosivat erilaisten aineiden ja sadeveden tunkeutumista niiden läpi alempiin 
kerroksiin. Esimerkiksi hiekkainen maaperä edistää veteen liuonneiden yhdisteiden 
kulkeutumista syvälle maaperään toisin kuin savinen maaperä, joka on vain vähäisessä 
määrin läpäisevää.

Jyrkän kaltevat rinteet voimistavat maaperäainesten ja käytettyjen lannoitteiden sekä 
kasvinsuojelutuotteiden, torjunta-aineet mukaan lukien, sekoituksen huuhtoutumista ja 
valumista - varsinkin rankkasateiden jälkeen - rinteiden alempiin osiin, joita käytetään 
viljelyyn, tai pintavesiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 222
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään mahdollisimman 
vähän tai mahdollisesti ei ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään erittäin 
rajoitetusti tai mahdollisesti ei ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 
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taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle, kun olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle, kun olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

Or. fr

Perustelu

Ks. 10 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 223
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita 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 olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita ei levitetä ollenkaan 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
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. Kaikilla näillä alueilla on 
käytettävä muita kuin kemiallisia 
vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Näiden alueiden saastumisen estämiseksi on käytettävä muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken ja 
Hiltrud Breyer

Tarkistus 224
10 artiklan 4 kohta

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita levitetään mahdollisimman 
vähän tai ei ollenkaan liikenneväylille, 
rautatielinjoille, erittäin läpäiseville alueille 
tai muille pinta- tai pohjavettä lähellä 
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pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 
taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle, kun olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

oleville infrastruktuureille taikka 
läpäisemättömille alueille tai niiden varrelle, 
kun olemassa on suuri riski, että torjunta-
aineet valuvat pintaveteen tai viemäristöön. 
Kaikilla näillä alueilla on edistettävä 
muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen 
käyttöä.

Or. en

Perustelu

Näiden alueiden saastumisen estämiseksi on käytettävä muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 225
10 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineita 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 olemassa on suuri riski, että 
torjunta-aineet valuvat pintaveteen tai 
viemäristöön.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
torjunta-aineiden levittäminen 
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville infrastruktuureille 
taikka läpäisemättömille alueille tai niiden 
varrelle kielletään, kun olemassa on suuri 
riski, että torjunta-aineet valuvat pintaveteen 
tai viemäristöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa tavoitetta saada aikaan uusi vähintään 15 metrin levyinen puskurivyöhyke, 
jolla torjunta-aineiden käyttö on kiellettyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 226
11 artikla

11 artikla Poistetaan.
Torjunta-aineiden käytön vähentäminen 
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herkillä alueilla
Jäsenvaltioiden on varmistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon hygieniaa ja 
yleistä turvallisuutta koskevat aiheelliset 
vaatimukset, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan:
(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;
(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.
Edellä b alakohdassa tarkoitettu kielto tai 
rajoitus voi perustua asiaa koskevien 
riskinarviointien tuloksiin.

Or. de

Perustelu

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 227
11 artiklan 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:

Or. de

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Kathy Sinnott ja Roberto Musacchio

Tarkistus 228
11 artiklan johdantokappale

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon hygieniaa ja 
yleistä turvallisuutta koskevat aiheelliset 
vaatimukset, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 229
11 artiklan johdantokappale

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

Jäsenvaltioiden on kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
varmistettava ottaen asianmukaisesti 
huomioon hygieniaa ja yleistä turvallisuutta 
koskevat aiheelliset vaatimukset, että 
seuraavat toimenpiteet toteutetaan:

Or. fr

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa suositellaan, että "torjunta-aineiden käyttö kielletään tai se 
rajoitetaan pienimpään mahdolliseen määrään" suuren yleisön tai herkkien väestöryhmien, 
kuten lasten, käyttämillä alueilla. Torjunta-aineiden käyttö kyseisillä alueilla on kiellettävä 
tai rajoitettava vähintään 200 metrin etäisyydelle tällaisista alueista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Roberto Musacchio

Tarkistus 230
11 artiklan johdantokappale

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon hygieniaa ja 
yleistä turvallisuutta koskevat aiheelliset 
vaatimukset, että seuraavat toimenpiteet 
toteutetaan vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta:

Or. en

Perustelu

Komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön käyttämillä 
alueilla. Siksi torjunta-aineiden käyttö on kiellettävä alueilla ja sellaisten alueiden ympärillä, 
joilla ihmiset voivat altistua niille etenkin, jos he asuvat käsiteltyjen alueiden läheisyydessä. 
Torjunta-aineet voivat kulkeutua erittäin pitkiä matkoja, ja joissakin Yhdysvaltojen 
osavaltioissa niiden levittäminen on kielletty 2,5:ttä mailia lähempänä kouluja. Siksi on 
toteutettava merkittäviä lainsäädännöllisiä toimia, jotta voidaan estää yleinen altistus ja jotta 
voidaan suojella haavoittuvia ryhmiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 231
11 artiklan 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 se kielletään;

Or. de

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 232
11 artiklan 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) rajoitetaan torjunta-aineiden käyttö 
pienimpään mahdolliseen määrään suuren 
yleisön tai herkkien väestöryhmien 
käyttämillä alueilla, ainakin puistoissa, 
yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulujen alueilla ja leikkikentillä;

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta liitteen II poistamisesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 233
11 artiklan 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) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin asuinalueilla, 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä sekä merkittävillä 
levityskieltovyöhykkeillä ja näiden alueiden 
ympärillä olevilla pelloilla erityisesti muttei 
yksinomaan vauvaikäisten, lasten, 
raskaana olevien naisten, vanhusten sekä 
erilaisista sairauksista kärsivien ja 
lääkkeitä käyttävien ihmisten kaltaisten 
herkkien väestöryhmien suojelemiseksi. 
Kaikilla näillä alueilla on käytettävä muita 
kuin kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Levitys yleisön ja erityisesti herkkien väestöryhmien kuten lasten käyttämillä alueilla tulisi 
kieltää, kuten esimerkiksi Kanadassa on tehty nurmikoiden suhteen. Muilla herkillä alueille 
levitys on kiellettävä tai sitä on rajoitettava tuntuvasti. Yleisön ja erityisesti herkkien 
väestöryhmien käyttämien alueiden ympärille on perustettava merkittäviä levityskieltoalueita. 
Levityskieltoalueet voivat ulottua jopa 2,5 mailin päähän kouluista kuten joillakin 
Yhdysvaltojen alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 234
11 artiklan 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 

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin asuinalueilla, 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
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leikkikentillä; leikkikentillä sekä merkittävillä 
levityskieltovyöhykkeillä ja näiden alueiden 
ympärillä olevilla pelloilla;

Or. en

Perustelu

Suihkutus yleisön ja erityisesti herkkien väestöryhmien kuten lasten käyttämillä alueilla tulisi 
kieltää, kuten esimerkiksi Kanadassa on tehty nurmikoiden suhteen. Muilla herkillä alueille 
levitys on kiellettävä tai sitä on rajoitettava tuntuvasti. Yleisön ja erityisesti herkkien 
väestöryhmien käyttämien alueiden ympärille on perustettava merkittäviä levityskieltoalueita. 
Levityskieltoalueet voivat ulottua jopa 2,5 mailin päähän kouluista kuten joillakin 
Yhdysvaltojen alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 235
11 artiklan 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) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin puistoissa, 
yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulujen alueilla ja leikkikentillä ja
vähintään 200 metrin etäisyydellä 
tällaisista alueista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 236
11 artiklan 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) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, virkistysalueilla, koulujen 
alueilla ja leikkikentillä sekä julkisten 
terveydenhoitolaitosten läheisyydessä 
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(klinikat, sairaalat, kuntoutuskeskukset, 
parantolat, saattokodit);

Or. pl

Perustelu

Urheilukenttien yhteydessä on usein virkistysalueita. Vapaa-ajan viettoon ja virkistykseen 
tarkoitettuja rakenteita käytetään myös urheilutoiminnassa. Tällaisten rakenteiden ei saisi 
olla torjunta-aineiden saastuttamia eikä niitä käyttävien ihmisten alttiina torjunta-aineille.

Alueita, joilla on potilaiden hoitolaitoksia (klinikoita, sairaaloita, parantoloita, 
kuntoutuskeskuksia, saattokoteja jne.), on suojeltava torjunta-aineiden haitallisia vaikutuksia 
vastaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 237
11 artiklan 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;

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; paikallisille asukkaille 
kerrotaan aina levitysten ajasta, paikasta ja 
mahdollisista vaikutuksista;

Or. en

Perustelu

Tulisi käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, jotta voitaisiin välttää yleisön tarpeeton 
altistuminen torjunta-aineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 238
11 artiklan a alakohta

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
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määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä;

määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin asuinalueilla, 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä sekä levityskieltovyöhykkeillä 
ja näiden alueiden ympärillä olevilla 
pelloilla; 

Or. en

Perustelu

Suihkutus yleisön ja erityisesti herkkien väestöryhmien kuten lasten käyttämillä alueilla tulisi 
kieltää, kuten esimerkiksi Kanadassa on tehty nurmikoiden suhteen. Muilla herkillä alueille 
levitys on kiellettävä tai sitä on rajoitettava tuntuvasti. Levityskieltoalueet voivat ulottua jopa 
2,5 mailin päähän kouluista kuten joillakin Yhdysvaltojen alueilla ja esimerkiksi 
Kaliforniassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Roberto Musacchio

Tarkistus 239
11 artiklan 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) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
asuinalueilla, puistoissa, yleisissä 
puutarhoissa, urheilukentillä, koulujen 
alueilla ja leikkikentillä sekä ainakin 
1,5 kilometrin levyisellä vyöhykkeellä 
näiden alueiden ympärillä olevilla pelloilla, 
viinitarhoissa, hedelmätarhoissa jne. 
erityisesti muttei yksinomaan 
vauvaikäisten, lasten, raskaana olevien 
naisten, vanhusten sekä erilaisista 
sairauksista kärsivien ja lääkkeitä 
käyttävien ihmisten kaltaisten herkkien 
väestöryhmien suojelemiseksi. Kaikilla 
näillä alueilla on käytettävä muita kuin 
kemiallisia vaihtoehtoja.

Or. en
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Perustelu

Komissio on myöntänyt, että riski altistua torjunta-aineille on suuri yleisön käyttämillä 
alueilla. Siksi torjunta-aineiden käyttö on kiellettävä alueilla ja sellaisten alueiden ympärillä, 
joilla ihmiset voivat altistua niille etenkin, jos he asuvat käsiteltyjen alueiden läheisyydessä. 
Torjunta-aineet voivat kulkeutua erittäin pitkiä matkoja, ja joissakin Yhdysvaltojen 
osavaltioissa niiden levittäminen on kielletty 2,5:ttä mailia lähempänä kouluja. Siksi on 
toteutettava merkittäviä lainsäädännöllisiä toimia, jotta voidaan estää yleinen altistus ja jotta 
voidaan suojella haavoittuvia ryhmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 240
11 artiklan 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) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin asuinalueilla, 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä sekä merkittävillä 
levityskieltovyöhykkeillä näiden alueiden 
ympärillä pellot mukaan lukien; 

Or. en

Perustelu

Suihkutus yleisön ja erityisesti herkkien väestöryhmien kuten lasten käyttämillä alueilla tulisi 
kieltää, kuten esimerkiksi Kanadassa on tehty nurmikoiden suhteen. Muilla herkillä alueille 
levitys on kiellettävä tai sitä on rajoitettava tuntuvasti. Yleisön ja erityisesti herkkien 
väestöryhmien käyttämien alueiden ympärille on perustettava merkittäviä levityskieltoalueita. 
Levityskieltoalueet voivat ulottua jopa 2,5 mailin päähän kouluista kuten joillakin 
Yhdysvaltojen alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 241
11 artiklan a alakohta

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 

(a) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan se pienimpään mahdolliseen 
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määrään suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien käyttämillä alueilla, ainakin 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä;

määrään kaikilla suuren yleisön tai herkkien 
väestöryhmien ja erityisesti lasten 
käyttämillä alueilla, ainakin asuinalueilla, 
puistoissa, yleisissä puutarhoissa, 
urheilukentillä, koulujen alueilla ja 
leikkikentillä sekä merkittävillä 
levityskieltovyöhykkeillä näiden alueiden 
ympärillä pellot mukaan lukien; 

Or. en

Perustelu

Suihkutus yleisön ja erityisesti herkkien väestöryhmien kuten lasten käyttämillä alueilla tulisi 
kieltää, kuten esimerkiksi Kanadassa on tehty nurmikoiden suhteen. Muilla herkillä alueille 
levitys on kiellettävä tai sitä on rajoitettava tuntuvasti. Yleisön ja erityisesti herkkien 
väestöryhmien käyttämien alueiden ympärille on perustettava merkittäviä levityskieltoalueita. 
Levityskieltoalueet voivat ulottua jopa 2,5 mailin päähän kouluista kuten joillakin 
Yhdysvaltojen alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 242
Article 11 artiklan a a alakohta (uusi)

(a a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
alueiden lähellä olevien viljelmien 
ympärille perustetaan asianmukaiset 
puskurivyöhykkeet, joille torjunta-aineita ei 
levitetä eikä varastoida.

Or. nl

Perustelu

Myös maalle on tässä osoitettava asianmukaiset puskurivyöhykkeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Richard Seeber

Tarkistus 243
11 artiklan b alakohta

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan sitä erityisillä suojelualueilla tai 

Poistetaan.
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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.

Or. nl

Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden käytön rajoittamista vaaditaan jo Natura 2000 -alueilla. Siksi ei 
tarvita lisää tätä alaa koskevaa sääntelyä. Lisäksi luonnonvaraisia lintuja ja elinympäristöjä 
koskevat direktiivit aiheuttavat suurta hallinnollista kuormitusta liike-elämän toimijoille sekä 
viljelijöille, ja joissakin jäsenvaltioissa direktiivien täytäntöönpano rajoittaa valtavasti niiden 
soveltamisalaan kuuluvien kohteiden liikkumisvapautta. Alakohta on siksi tarpeeton ja voi 
saada aikaan vain turhaa keskustelua (Lambert van Nistelrooij).

Katso 11 artiklan johdanto-osaa koskevan tarkistuksen perustelu (Richard Seeber).

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 244
11 artiklan b 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.

(b) rajoitetaan torjunta-aineiden käyttöä
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.

Or. de

Perustelu

Katso perusteluja 11 artiklan johdantoon. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Dan Jørgensen

Tarkistus 245
11 artiklan b alakohta

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai (b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
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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.

rajoitetaan sitä suuresti 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.

Or. en

Perustelu

Ks. 11 artiklan a kohtaa koskevia perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio ja Frédérique Ries

Tarkistus 246
11 artiklan b 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.

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan sitä voimakkaasti 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.

Or. en

Perustelu

Ks. 9 artiklan a kohtaa koskevia perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 247
11 artiklan b 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.

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö tai 
rajoitetaan sitä voimakkaasti 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.
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Or. fr

Perustelu

Ks. 11 artiklan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 248
11 artiklan b 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.

(b) kielletään torjunta-aineiden käyttö 
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. 

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden käyttö on kiellettävä erityisillä suojelualueilla, jotta voidaan estää niiden 
aiheuttamat lintuihin, luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin sekä ympäristöön laajemmin 
kohdistuvat riskit ja kielteiset vaikutukset. Vaihtoehtona tällaisilla alueilla pitää ottaa 
käyttöön todella kestäviä ei-kemiallisia sekä luonnollisia tuholaisten torjuntamenetelmiä. 
Tämä oli paremmin sopusoinnussa kestävän kasvinsuojelun tavoitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 249
11 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. 11 artiklan b kohtaa koskevia perustelua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange, Werner Langen ja Richard 
Seeber

Tarkistus 250
11 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Mikäli 11 artiklan b kohta poistetaan (katso tarkistus 9) on tämä teksti tarpeeton (Lambert 
van Nistelrooij ja muut).

Katso 11 artiklan johdanto-osaa koskevan tarkistuksen perustelu (Werner Langen ja Richard 
Seeber).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Glenis Willmott

Tarkistus 251
12 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) levitysvälineiden ja kemikaalien 
varastointi ja valmistelu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että toimet kattavat koko prosessin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 252
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat toimet eivät vaaranna ihmisten 
terveyttä tai turvallisuutta ja ympäristöä:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat toimet eivät vaaranna ihmisten 
terveyttä tai turvallisuutta ja ympäristöä:

(a) torjunta-aineiden varastointi, käsittely, 
laimentaminen ja sekoitus ennen 

(a) torjunta-aineiden turvallinen varastointi, 
käsittely, laimentaminen ja sekoitus ennen 
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levittämistä; levittämistä;
(b) torjunta-aineiden pakkausten ja 
jäännösten käsittely;

(b) torjunta-aineiden pakkausten ja 
jäännösten turvallinen käsittely;

(c) levittämisen jälkeen ylijääneiden 
sekoitusten käsittely;

(c) levittämisen jälkeen ylijääneiden 
sekoitusten käsittely;

(d) levityksessä käytetyn kaluston 
puhdistaminen.

(d) levityksessä käytetyn kaluston ja myös 
ruiskutuskaluston ja -välineiden sekä 
kemikaalien valmistelu, puhdistaminen ja 
varastointi.

Or. pl

Perustelu

Asianmukainen torjunta-ainejätteiden käsittely ja turvallinen varastointi mahdollistaa 
torjunta-aineiden aiheuttamaa saastumista koskevan riskin minimoimisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 253
12 artiklan 3 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on kohdeltava torjunta-
aineita vaarallisina prioriteettiaineina, 
jotka vaarantavat ympäristön ja ihmisten 
terveyden sekä toteutettava muuhun kuin 
ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen 
torjunta-aineiden osalta kaikki tarvittavat 
toimenpiteet vaarallisen käsittelyn 
välttämiseksi.

Or. pl

Perustelu

Ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivin 2000/60/EY (liite X) 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin liitteessä II olevaan 
vaarallisten prioriteettiaineiden luetteloon on sisällytetty useita torjunta-aineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 254
13 artiklan otsikko
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Integroitu tuholaistorjunta Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 255
13 artiklan otsikko

Integroitu tuholaistorjunta Integroitu tuholaistorjunta ja 
luonnonmukainen viljely

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan noudattamisen tulisi olla vähimmäisvaatimuksena kaiken 
viljelymaan suhteen lukuunottamatta luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävää maata. 
Luonnonmukaisesti viljellyn maan lisäämiselle on asettava tavoitteet torjunta-aineiden käytön 
ja niihin liittyvien riskien vähentämiseksi edelleen. Torjunta-aineille määrättyä veroa olisi 
käytettävä keinona, jolla rahoitetaan tehokkaan laajentamispalvelun täytäntöönpano ja 
viljelijöiden kouluttaminen soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan tekniikoita ja 
vähentämään torjunta-aineiden käyttöä. Integroitua tuholaistorjuntaa koskevan neuvonnan 
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tulisi olla ilmaista viljelijöille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 256
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, kuten torjunta-
aineiden käytön kieltäminen ja niiden 
lupien epääminen, vähän torjunta-aineita 
käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta ja luonnonmukainen viljely 
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.

Or. en

Perustelu

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Stéphane Le Foll

Tarkistus 257
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn edistämiseksi 
erityisesti integroidun tuholaistorjunnan 
sekä uusien, säästäväisempien 
tuotantotapojen, joissa yhdistyvät 
taloudellisuus ja ekosysteemien kunnioitus, 
avulla. Erityisesti maatalouspolitiikan 
suorien tukien uudelleensuuntaaminen voi 
auttaa torjunta-aineiden ammattimaisia 
käyttäjiä 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. Mahdollisimman 
laajan biodiversiteetin säilyttäminen on 
välttämätöntä, jotta voidaan luoda sellaisia 
viljelykasviyhdistelmiä, jotka ekosysteemejä 
uudistamalla mahdollistavat torjunta-
aineiden käytön vähentämisen.

Or. fr

Perustelu

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 258
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, kuten taloudellisten 
välineiden käyttö, 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. Komissio tekee 
ehdotuksen, joka koskee yhteisön laajuista 
torjunta-aineiden 
vero/valmisteverojärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Taloudelliset välineet ovat yleensä tehokkaimpia ympäristöriskien vähentämisen välineitä. 
Euroopan tason vero/valmisteverojärjestelmän avulla unionissa voidaan saavuttaa 
tasapainoiset torjunta-aineiden markkinat ja niiden avulla voidaan estää laiton kauppa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 259
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 

1. Jäsenvaltioiden on luotava 
kannustusjärjestelmiä vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
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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.

edistämiseksi. 

Or. de

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 käytettyinä vaikuta muuhun kuin 
niiden varsinaiseen kohteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 260
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. 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, 
tuholaistorjunnan ei-kemialliset 
menetelmät mukaan luettuna, edistämiseksi 
ja sen varmistamiseksi, että torjunta-
aineiden ammattimaiset käyttäjät siirtyvät 
käyttämään kaikkia käytettävissä olevia 
ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan ei-kemiallisille ja luonnollisille 
vaihtoehdoille. 

Or. en
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Perustelu

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset tuholaisten 
torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee 
viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen 
monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita 
elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan 
sekä viljelymenetelmien ja -käytäntöjen vaihtoehtoja otetaan laajasti käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 261
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät käyttämään kaikkia käytettävissä 
olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä sekä antavat 
etusijan vähäriskisille vaihtoehdoille aina 
kun se on mahdollista ja muussa tapauksessa 
sellaisille samaan tuholaisongelmaan 
tarkoitetuille tuotteille, joilla on 
mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-
aineita käyttävän viljelyn, integroitu 
tuholaistorjunta mukaan luettuna, 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
torjunta-aineiden ammattimaiset käyttäjät 
siirtyvät mahdollisimman pian 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.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää, että torjunta-aineiden ammattikäyttäjät siirtyvät niin pian kuin mahdollista 
käyttämään kaikkia käytettävissä olevia ympäristön kannalta parempia 
kasvinsuojelutoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 262
13 artiklan 2 kohta
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2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten tai 
tuettava niiden luomista.

2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset muiden kuin 
kemikaaleihin perustuvien kasvinsuojelu-
ja tuholaistorjunta- ja viljelymenetelmien 
soveltamista varten tai tuettava niiden 
luomista.

Or. en

Perustelu

Kun pidetään mielessä kemikaaleihin liittyvät tunnetut riskit ja niiden akuutit ja krooniset, 
ihmisten terveyden kannalta kielteiset vaikutukset, jotka on esitetty tarkemmin teemakohtaisen 
strategian vaikutusten arvioinnissa, on jäsenvaltioiden edistettävä ja rohkaistava ottamaan 
käyttöön sellaisia vaihtoehtoisia kasvinsuojelu- ja torjunta- ja viljelymenetelmiä, jotka eivät 
perustu kemikaaleihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 263
13 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Teksti sisältyy jo 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 264
13 artiklan 2 kohta

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

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman

Tarkistus 265
13 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on luotava kaikki 
tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan ja muiden kuin 
kemikaaleihin perustuvien kasvinsuojelu-
ja tuholaistorjunta- ja viljelymenetelmien 
soveltamista varten tai tuettava niiden 
luomista.

Or. en

Perustelu

EU:n direktiivissä 91/414/ETY edellytetään, että torjunta-aineita ei saa hyväksyä, ellei ole 
osoitettu, että niillä ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen. 
Ensisijaisesti olisi käytettävä muita kuin kemikaaleihin perustuvia ja luonnonmukaisia 
tuholaisten torjuntamenetelmiä ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, 
joka tukee tietenkin viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin 
turvautuminen monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, 
hyönteisiä tai muita elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana.
Jäsenvaltioiden on edistettävä ja rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia 
kasvinsuojeluvaihtoehtoja otetaan laajasti käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman

Tarkistus 266
13 artiklan 3 kohta
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3. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että viljelijöiden käytössä on 
järjestelmät ja välineet, 5 artiklan mukainen 
koulutus mukaan luettuna, tuholaisten 
seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä 
integroitua tuholaistorjuntaa koskevat 
neuvontapalvelut.

3. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että viljelijöiden käytössä on 
järjestelmät ja välineet, 5 artiklan mukainen 
koulutus mukaan luettuna, tuholaisten 
seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä 
integroitua tuholaistorjuntaa ja muita kuin 
kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelu- ja 
tuholaistorjunta- ja viljelymenetelmiä 
koskevat neuvontapalvelut.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 13 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 267
13 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että viljelijöiden käytössä on 
järjestelmät ja välineet, 5 artiklan mukainen 
koulutus mukaan luettuna, tuholaisten 
seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä 
integroitua tuholaistorjuntaa koskevat 
neuvontapalvelut.

3. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että viljelijöiden käytössä on 
järjestelmät ja välineet, 5 artiklan mukainen 
koulutus mukaan luettuna, tuholaisten 
seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä 
muita kuin kemikaaleihin perustuvia 
kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta- ja 
viljelymenetelmiä koskevat 
neuvontapalvelut.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 268
13 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on raportoiva komissiolle 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 2 ja 3 
kohdan täytäntöönpanosta ja erityisesti siitä, 

4. Jäsenvaltioiden on raportoiva komissiolle 
30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä 2 ja 3 
kohdan täytäntöönpanosta ja erityisesti siitä, 
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onko tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten luotu.

onko tarvittavat edellytykset muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuvien kasvinsuojelu-
ja tuholaistorjunta- ja viljelymenetelmien
soveltamista varten luotu.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan Jørgensen 
ja Kathy Sinnott 

Tarkistus 269
13 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on raportoiva komissiolle 
30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 2 ja 3 
kohdan täytäntöönpanosta ja erityisesti siitä, 
onko tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten luotu.

4. Jäsenvaltioiden on raportoiva komissiolle 
30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä 2 ja 3 
kohdan täytäntöönpanosta ja erityisesti siitä, 
onko tarvittavat edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten luotu.

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan normit olisi pantava täytäntöön aiemmin kuin komissio 
kaavailee. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Integroidun tuholaistorjunnan noudattamisen tulisi olla vähimmäisvaatimuksena kaiken 
viljelymaan suhteen lukuunottamatta luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävää maata. 
Luonnonmukaisesti viljellyn maan lisäämiselle on asettava tavoitteet torjunta-aineiden käytön 
ja niihin liittyvien riskien vähentämiseksi edelleen. Torjunta-aineille määrättyä veroa olisi 
käytettävä keinona, jolla rahoitetaan tehokkaan laajentamispalvelun täytäntöönpano ja 
viljelijöiden kouluttaminen soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan tekniikoita ja 
vähentämään torjunta-aineiden käyttöä. (Roberto Musacchio)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer ja 
Roberto Musacchio

Tarkistus 270
13 artiklan 5 kohta

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

kaikki torjunta-aineiden ammattimaiset 
käyttäjät noudattavat integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyviä yleisiä ja 
lajikohtaisia standardeja viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Katso 14 artiklan 1 kohtaa koskeva perustelu (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Integroidun tuholaistorjunnan standardit olisi pantava täytäntöön aiemmin kuin komissio 
kaavailee. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Integroidun tuholaistorjunnan noudattamisen tulisi olla vähimmäisvaatimuksena kaiken 
viljelymaan suhteen lukuunottamatta luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävää maata. 
Luonnonmukaisesti viljellyn maan lisäämiselle on asettava tavoitteet torjunta-aineiden käytön 
ja niihin liittyvien riskien vähentämiseksi edelleen. Torjunta-aineille määrättyä veroa olisi 
käytettävä keinona, jolla rahoitetaan tehokkaan laajentamispalvelun täytäntöönpano ja 
viljelijöiden kouluttaminen soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan tekniikoita ja 
vähentämään torjunta-aineiden käyttöä. (Roberto Musacchio)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Frieda Brepoels ja Christofer Fjellner

Tarkistus 271
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.

Or. xm

Perustelu

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
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dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 272
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.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki torjunta-aineiden ammattimaiset 
käyttäjät noudattavat muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuviin kasvinsuojelu-
ja tuholaistorjunta- ja viljelymenetelmiin
liittyviä yleisiä standardeja viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2011.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 273
13 artiklan 6 kohta

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

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Teksti sisältyy jo 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 274
13 artiklan 6 kohta

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

6. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kaikki tarvittavat kannustimet, joilla 
viljelijöitä rohkaistaan panemaan täytäntöön 
lajikohtaiset standardit ja kasvinsuojelua 
sekä tuholaistorjuntaa ja viljelyä koskevat, 
muuhun kuin kemikaaleihin perustuvat
menetelmät ja käytännöt.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 275
13 artiklan 6 kohta

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

6. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kaikki tarvittavat kannustimet sekä
koulutus- ja rahoitustoimenpiteet, joilla 
viljelijöitä tuetaan panemaan täytäntöön 
integroituun tuholaistorjuntaan liittyvät 
lajikohtaiset standardit.

Or. en

Perustelu

Koulutusjärjestelmät ja riittävä taloudellinen tuki ovat olennainen edellytys integroituun 
tuholaistorjuntaan ja luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner ja Richard Seeber

Tarkistus 276
13 artiklan 7 kohta

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

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Kathy Sinnott 

Tarkistus 277
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 
tuholaistorjuntaan liittyvät yleiset standardit 
laaditaan asetuksen (EY) N:o […] 52 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Asianosaisten sidosryhmien julkista 
osallistumista laatimiseen on rohkaistava.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 278
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 muuhun 
kuin kemikaaleihin perustuviin 
kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta- ja 
viljelymenetelmiin liittyvät yleiset standardit 
laaditaan asetuksen (EY) N:o […] 52 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
siten, että kaikki asianosaiset sidosryhmät 
ja kansalaiset voivat osallistua laatimiseen.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 279
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 
tuholaistorjuntaan liittyvät yleiset standardit 
laaditaan asetuksen (EY) N:o […] 52 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
siten, että asianosaiset sidosryhmät voivat 
julkisesti osallistua laatimiseen.

Or. en

Perustelu

Osallistuminen on tärkeää julkisen hyväksymisen saamiseksi integroidulle 
tuholaistorjunnalle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 280
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut Poistetaan.
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integroituun tuholaistorjuntaan liittyvät 
lajikohtaiset standardit voidaan laatia 
direktiivin 98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. de

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Kathy Sinnott 

Tarkistus 281
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asianosaisten 
sidosryhmien julkista osallistumista 
laatimiseen on rohkaistava.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu 13 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 282
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut muuhun 
kuin kemikaaleihin perustuviin 
kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta- ja 
viljelymenetelmiin liittyvät lajikohtaiset 
standardit, menetelmät ja käytännöt voidaan 
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laatia direktiivin 98/34/EY 6 artiklan 3 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja
siten, että kaikki asianosaiset sidosryhmät 
ja kansalaiset voivat osallistua laatimiseen.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 283
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti siten, että 
asianosaiset sidosryhmät voivat julkisesti 
osallistua laatimiseen.

Or. en

Perustelu

Osallistuminen on tärkeää julkisen hyväksymisen saamiseksi integroidulle 
tuholaistorjunnalle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 284
13 artiklan 8 kohta

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

8. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät lajikohtaiset 
standardit voidaan laatia direktiivin 
98/34/EY 6 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asianosaisten 
sidosryhmien julkista osallistumista 
laatimiseen on rohkaistava.

Or. en
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Perustelu

Asianosaisten sidosryhmien julkinen osallistuminen on integroidun tuholaistorjunnan ja 
luomuviljelyn asianmukaisen täytäntöönpanon avainedellytys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 285
13 artiklan 8 a kohta (uusi)

8 a. Integroidun tuholaistorjunnan yleisten 
ja lajikohtaisten standardien kehittämistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset on 
määritelty liitteen II d kohdassa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 286
13 artiklan 8 a kohta (uusi)

8 a. Jotta voidaan ottaa käyttöön 
integroidun tuholaistorjunnan 
viljelykohtaiset menetelmät ja käytännöt 
sekä tukea luonnonmukaisen viljelyn 
kehitystä, jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön torjunta-aineiden verotukseen 
perustuva tarkoituksenmukainen 
rahoitusjärjestelmä. 

Or. fr

Perustelu

Verojärjestelmät ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi vähentää torjunta-aineita useissa EU:n 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden on voitava valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuva 
järjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 287
13 artiklan 8 a kohta (uusi)
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8 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luonnonmukaisen 
viljelyn edistämiseksi ja kasvatettava 
luonnonmukaisesti viljeltyjen maa-alueiden 
osuus 30 prosentiin kymmenen vuoden 
kuluessa perustana olevasta vuodesta.
Perustana olevaksi vuodeksi on asetettava 
direktiivin voimaantuloa edeltävä 
kalenterivuosi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 288
13 artiklan 8 a kohta (uusi)

8 a. Integroidun tuholaistorjunnan yleisten 
ja lajikohtaisten standardien kehittämistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset on lueteltu 
liitteen II d kohdan ohjeasiakirjassa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 289
13 artiklan 8 b kohta (uusi)

8 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luonnonmukaisen 
viljelyn edistämiseksi ja kasvatettava 
luonnonmukaisesti viljeltyjen maa-
alueittensa osuutta seuraavien tavoitteiden 
mukaisesti: 
– 15 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti viiden vuoden 
kuluessa perustana olevasta vuodesta;
– 30 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti kymmenen 
vuoden kuluessa perustana olevasta 
vuodesta;
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Perustana olevaksi vuodeksi on asetettava 
direktiivin voimaantuloa edeltävä 
kalenterivuosi (tammikuusta 
joulukuuhun).

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 290
13 artiklan 8 b kohta (uusi)

8 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luonnonmukaisen 
viljelyn edistämiseksi ja kasvatettava 
luonnonmukaisesti viljeltyjen maa-
alueittensa osuutta seuraavien tavoitteiden 
mukaisesti:
– 15 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta; 
– 30 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti kymmenen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Luonnonmukaisen maanviljelyn edistäminen on myös keino vähentää torjunta-aineiden 
käyttöä ja niiden haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 291
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 tai 
jatkokoulutus sekä 8 artiklan vaatimukset 
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täyttävien koneiden käyttö.

Or. nl

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 292
13 artiklan 8 a kohta (uusi)

8 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet luonnonmukaisen 
viljelyn edistämiseksi, julkisten 
hankintamenettelyjen soveltaminen 
mukaan lukien, ja kasvatettava 
luonnonmukaisesti viljeltyjen maa-
alueittensa osuutta seuraavien tavoitteiden 
mukaisesti: 
– 15 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti viiden vuoden 
kuluessa perustana olevasta vuodesta;
– 30 prosenttia kaikesta viljelymaasta 
viljellään luonnonmukaisesti kymmenen 
vuoden kuluessa perustana olevasta 
vuodesta;
Perustana olevaksi vuodeksi on asetettava 
direktiivin voimaantuloa edeltävä 
kalenterivuosi (tammikuusta 
joulukuuhun).

Or. en

Perustelu

Perusteluja kaipaamaton tarkistus, jossa asetetaan johdonmukaisuuteen kannustavia 
tavoitteita ja pyritään varmistamaan riittävä sääntely- ja rahoitustuki integroidulle 
tuholaistorjunnalle ja luomuviljelylle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 293
13 artiklan 8 c kohta (uusi)

8 c. Jäsenvaltioiden on annettava riittävä 
rahoitus integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvien yleisten ja lajikohtaisten 
standardien toteuttamiseen ja 
luonnonmukaisesti viljeltyjen maa-alueiden 
lisäämiseen, mitä toimia olisi rahoitettava 
torjunta-ainetuotteilta kannettavalla verolla 
ja muilla rahoitusvälineillä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 294
V luku, otsikko

Indikaattorit, kertomukset ja tietojenvaihto Kertomukset ja tietojenvaihto

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio ja Anne Ferreira

Tarkistus 295
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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Or. en

Perustelu

Riskitavoitteiden ja -indikaattorien lisäksi olisi asetettava käyttöä koskevia tavoitteita ja 
indikaattoreita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 296
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-
indikaattorit 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Edellä 
mainittujen indikaattorien hyväksymiseen 
saakka jäsenvaltiot voivat käyttää 
kansallisia indikaattoreitaan tai hyväksyä 
muita asianmukaisia indikaattoreita, joiden 
on oltava tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia ja joiden on koskettava sekä 
torjunta-aineiden käytön terveysriskejä että 
ympäristöriskejä. Yleisön sekä kaikkien 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
osallistuminen kansallisten indikaattorien 
kehittämiseen ja asettamiseen on 
välttämätöntä. Edellä mainitun mukaisesti 
yleisölle on annettava kaikki asianmukaiset 
tiedot yleisön osallistumisen edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen johdanto-osan 15 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen kanssa. Jäsenvaltioille 
on tehtävä selväksi, että kansallisten indikaattorien tavoitteena on torjua torjunta-aineiden 
käytöstä aiheutuvat riskit sekä terveyden että ympäristön suhteen. Jäsenvaltioille on tehtävä 
selväksi, mitä vaatimuksia on asetettu kansalaisten osallistumiselle kansallisten 
indikaattorien laatimiseen, asettamiseen, toimintaan ja niiden muuttamiseen, jotta se 
tapahtuu yleisön osallistumisesta annetun direktiivin 2003/35/EY hengen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 297
14 artiklan otsikko ja 1 kohta



PE 388.389v01-00 162/195 AM\662795FI.doc

FI

Indikaattorit Tietojenvaihto
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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio ja Anne Ferreira

Tarkistus 298
14 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) yhteisten yhdenmukaistettujen riski-
indikaattorien laskeminen kansallisella 
tasolla;

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

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 299
14 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) sellaisten ensisijaisten tehoaineiden tai 
ensisijaisten kasvien tai ympäristön kannalta 
kestämättömien käytänteiden tunnistaminen, 
jotka edellyttävät erityistä huomiota, tai 
sellaisten hyvien käytänteiden 
tunnistaminen, joita voidaan käyttää 
esimerkkeinä tämän direktiivin tavoitteiden 
eli kasvinsuojeluaineiden riskien ja niistä

c) sellaisten ensisijaisten tehoaineiden tai 
ensisijaisten kasvien tai ympäristön kannalta 
kestämättömien käytänteiden tunnistaminen, 
jotka edellyttävät erityistä huomiota, tai 
sellaisten hyvien käytänteiden 
tunnistaminen, joita voidaan käyttää 
esimerkkeinä tämän direktiivin tavoitteiden 
eli sekä terveys- että ympäristöriskien, 
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riippuvuuden vähentämisen saavuttamiseksi. vaarat mukaan lukien, ehkäisemisen,
kasvinsuojeluaineiden riippuvuuden 
vähentämisen ja muiden kuin 
kemikaaleihin perustuvien 
kasvinsuojeluvaihtoehtojen edistämisen ja 
niiden hyväksymisen rohkaisemisen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vähentämisen sijasta ihmisen terveyteen kohdistuvat riskit on ehkäistävä täydellisesti. Tämä 
on yhdenmukaista aiemmin esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott ja Dan Jørgensen

Tarkistus 300
14 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) sellaisten ensisijaisten tehoaineiden tai 
ensisijaisten kasvien tai ympäristön kannalta 
kestämättömien käytänteiden tunnistaminen, 
jotka edellyttävät erityistä huomiota, tai 
sellaisten hyvien käytänteiden 
tunnistaminen, joita voidaan käyttää 
esimerkkeinä tämän direktiivin tavoitteiden 
eli kasvinsuojeluaineiden riskien ja niistä
riippuvuuden vähentämisen saavuttamiseksi.

c) sellaisten ensisijaisten tehoaineiden tai 
ensisijaisten kasvien tai ympäristön kannalta 
kestämättömien käytänteiden tunnistaminen, 
jotka edellyttävät erityistä huomiota, tai 
sellaisten hyvien käytänteiden 
tunnistaminen, joita voidaan käyttää 
esimerkkeinä tämän direktiivin tavoitteiden 
eli sekä terveys- että ympäristöriskien, 
vaarat mukaan lukien, ja
kasvinsuojeluaineiden riippuvuuden 
vähentämisen ja muiden kuin 
kemikaaleihin perustuvien 
kasvinsuojeluvaihtoehtojen edistämisen ja 
niiden hyväksymisen rohkaisemisen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 301
14 artiklan 3 kohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer ja 

Roberto Musacchio 

Tarkistus 302
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 sekä kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Tämä on yhdenmukaista aiemmin esitettyjen, kansalaisten ja kaikkien sidosryhmien 
osallistumista koskevien tarkistusten kanssa. (Caroline Lucas)

Katso perustelu 14 artiklan 1 kohtaan (Anders Wijkman + Chris Davies ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio ja Anne Ferreira

Tarkistus 303
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 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.

Or. en

Perustelu

Riskitavoitteiden ja -indikaattorien lisäksi olisi asetettava käyttöä koskevia tavoitteita ja 
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indikaattoreita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 304
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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selventäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer ja 

Roberto Musacchio

Tarkistus 305
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.

Or. fr

Perustelu

Ks. 14 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu (Wijkman + Davies ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 306
14 artiklan 5 a kohta (uusi)
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5 a. Tietojen keräämisessä on vältettävä 
sitä, että yhteisön maan- ja viininviljelijät 
saavat lisää dokumentointivelvoitteita ja 
kohtuuttomia ilmoitus- ja 
selvitysvelvoitteita.

Or. fr

Perustelu

Maanviljelijöillä ja viininviljelijöillä on jo nyt huomattavia dokumentointi- ja 
selvitysvelvoitteita. Jos tulevaisuudessa laaditaan kasvinsuojeluaineita koskeva tilastoasetus, 
on huomattava, että se ei saa aiheuttaa maan- ja viininviljelijöille uusia ja kohtuuttomia 
ilmoitus-, selvitys- ja dokumentointivelvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 307
14 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Jäsenvaltioiden on seurattava torjunta-
aineiden riippuvuuden ja riskien 
vähentämisessä tapahtunutta edistymistä 
keräämällä seuraavat tiedot:
– viljelyssä käytettyjen tehoaineiden 
esiintyminen maataloustuotteissa ja 
pintavesissä, mukaan lukien ojat eri 
maataloustuotantoalueilla;
– useiden tehoaineiden esiintyminen 
maataloustuotteissa ja pintavesissä;
– tehoaineiden vuotuinen käyttö yksittäisen 
lajin viljelyssä, ilmaistuna kiloina 
hehtaaria kohti, sekä kunakin vuotena 
toteutunut vähennys;
– integroidun tuholaistorjunnan käytön 
laajuus ja muuhun kuin kemikaaleihin 
perustuvien viljelymenetelmien ja -
käytäntöjen laajuus sekä kunakin vuotena 
tapahtunut edistyminen.
Jäsenvaltioiden on kerättävä seuraavat 
tiedot, mikäli ne ovat saatavilla:
– tehoaineiden esiintyminen ilmassa eri 
maataloustuotantoalueilla;
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– tehoaineiden käsittelytiheys yksittäisen 
lajin viljelyssä sekä kunakin vuotena 
toteutunut vähennys.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Kansallisten käytön vähennyssuunnitelmien edistymisen seuraamiseksi kussakin 
jäsenvaltiossa olisi komissiolle toimitettava tietoja. Tämä mahdollistaa jäsenvaltioiden 
välisen tiedonvaihdon ja sen, että komissio voi kehittää välineitä, joilla parannetaan 
tehoaineiden käytön vähentämisen yhdenmukaistamista jäsenvaltioissa. Kyseisiä tietoja 
voidaan myös käyttää parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi, innovoinnin edistämiseksi ja 
viljelijöiden auttamiseksi löytämään tehokkaampia viljelymenetelmiä ja parantamaan 
taloudellista suorituskykyään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 308
15 artiklan otsikko, -1 ja -1 a kohta (uusi)

Kertomukset Tietojen kirjaaminen ja kertomukset
-1. Torjunta-ainekauppiaiden on pidettävä 
kahden vuoden ajalta kirjaa tiedoista, jotka 
koskevat kaikkien torjunta-aineiden ja 
niiden levityskaluston vastaanottamista, 
myyntiä, toimittamista tai muuta käsittelyä.
-2. Kaikkien torjunta-aineiden käyttäjien 
on pidettävä päiväkirjaa, josta ilmenevät 
tiedot kaikista torjunta-aineiden 
käyttökerroista: milloin torjunta-aineita on 
levitetty ja mitä huomioita levittämisten 
ympäristövaikutuksista mahdollisesti 
tehtiin. Toimivaltaisen viranomaisen on 
voitava tarkastaa kyseiset päiväkirjat 
esittämällä sitä koskevan pyynnön. 
Toimivaltaisen viranomaisen on välitettävä 
kyseiset tiedot asukkaiden ja sivullisten 
kaltaisille asianosaisille sidosryhmille.

Or. en
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Perustelu

Näitä tietojen kirjaamista koskevia vaatimuksia soveltavat jo ne torjunta-aineiden käyttäjät, 
jotka noudattavat maanviljelijäjärjestöjen ja osuuskuntien kaikkialla Euroopassa tukemia 
Eurepgap-standardeja tai integroidun tuholaistorjunnan standardeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 309
15 artikla

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

Komissio laatii kolmen vuoden välein
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä ja kansallisia 
toimintasuunnitelmia koskevan arvion ja 
liittää niihin tarvittaessa muutosehdotuksia.

Jäsenvaltiot raportoivat vuosittain 
komissiolle kansallisista 
toimintasuunnitelmistaan.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää mainita aikataulu, jonka mukaisesti komissio antaa kertomuksensa, ja lisäksi on 
vahvistettava, milloin jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 310
15 artikla

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

Komissio laatii viiden vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä, arvio 
kansallisista toimintaohjelmista mukaan 
luettuna, ja liittää siihen tarvittaessa 
muutosehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi 
toimitettava komissiolle raportti kansallisen 
toimintaohjelmansa täytäntöönpanosta.
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Or. fr

Perustelu

Säännösten täytäntöönpanossa saavutettua edistystä koskevat säännölliset selvitykset ovat 
avain tämän lainsäädäntöehdotuksen onnistumiseen. Selvitykset mahdollistavat 
jäsenvaltioiden välisen kokemustenvaihdon sekä sen, että komissio voi arvioida kansallisia 
ohjelmia ja tehdä tarvittaessa muutosehdotuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 311
15 artikla

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

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

Or. en

Perustelu

Vähintään viiden vuoden välein annettava kertomus mahdollistaa sen, että parlamentti voi 
joka vaalikaudellaan seurata tilanteen edistymistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 312
15 artikla

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

Komissio laatii kahden vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä arvion 
kansallisista toimintasuunnitelmista ja 
liittää niihin tarvittaessa muutosehdotuksia. 
Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
vähintään kahden vuoden välein ja niiden 
on laadittava vuosittain komissiolle 
kertomus kansallisista 
toimintasuunnitelmistaan.
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Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon torjunta-aineiden käytön riskit ja mahdolliset kielteiset, akuutit ja 
krooniset terveysvaikutukset, sekä se, että komissio on myöntänyt voimassa olevan 
oikeudellisen kehyksen puutteellisuuden ja että todellista käyttövaihetta ei ole valvottu 
riittävästi, on selvää, että jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kansallisia 
toimintasuunnitelmiaan vähintään kahden vuoden välein ja toimitettava vuosittain niitä 
koskevat kertomukset komissiolle mahdollisten muutosten tai kehityskulkujen havaitsemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer ja 
Roberto Musacchio

Tarkistus 313
15 artikla

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

Komissio laatii kolmen vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä arvion 
kansallisista toimintasuunnitelmista ja 
liittää niihin tarvittaessa muutosehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
komissiolle kertomus kansallisista 
toimintasuunnitelmistaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanon edistymistä koskeva säännöllinen raportointi on menestyksen 
avainedellytys. Se mahdollistaa kokemusten vaihdon jäsenvaltioiden välillä ja sen, että 
komissio voi arvioida kansallisia toimintasuunnitelmia ja tarvittaessa tehdä muutoksia 
täytäntöönpanoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders Wijkman

Tarkistus 314
15 artikla

Kertomukset Tietojen kirjaaminen ja kertomukset
1. Torjunta-ainekauppiaiden on pidettävä 
kahden vuoden ajalta kirjaa tiedoista, jotka 
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koskevat kaikkien torjunta-aineiden ja 
niiden levityskaluston vastaanottamista, 
myyntiä, toimittamista tai muuta käsittelyä.
2. Kaikkien torjunta-aineiden käyttäjien on 
pidettävä päiväkirjaa, josta ilmenevät tiedot 
kaikista torjunta-aineiden käyttökerroista: 
milloin torjunta-aineita on levitetty ja mitä 
huomioita levittämisten 
ympäristövaikutuksista mahdollisesti 
tehtiin. Toimivaltaisen viranomaisen on 
voitava tarkastaa kyseiset päiväkirjat 
esittämällä sitä koskevan pyynnön.

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

3. Komissio laatii kolmen vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä arvion 
kansallisista toimintasuunnitelmista ja 
liittää niihin tarvittaessa muutosehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Näitä tietojen kirjaamista koskevia vaatimuksia soveltavat jo ne torjunta-aineiden käyttäjät, 
jotka noudattavat maanviljelijäjärjestöjen ja osuuskuntien kaikkialla Euroopassa tukemia 
Eurepgap-standardeja tai integroidun tuholaistorjunnan standardeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 315
15 artikla

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

Komissio laatii kolmen vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä arvion 
kansallisista toimintaohjelmista ja liittää 
siihen tarvittaessa muutosehdotuksia.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle joka 
vuosi raportin kansallisesta 
toimintaohjelmastaan.

Or. fr
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Perustelu

Säännösten täytäntöönpanossa saavutettua edistystä koskevat säännölliset selvitykset ovat 
onnistumisen tae, sillä ne mahdollistavat jäsenvaltioiden välisen kokemustenvaihdon. Lisäksi 
komissio voi tällä tavoin arvioida kansallisia toimintaohjelmia ja tehdä tarvittavia 
muutosehdotuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 316
15 artikla

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

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

Or. de

Perustelu

Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi saatava kertomus komissiolta viiden vuoden välein. 
Näin ollen on järkevää asettaa tarkka määräaika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 317
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Tietojen kirjaaminen

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien 
on säilytettävä torjunta-aineiden käyttöä 
koskevat tiedot vähintään 10 vuoden ajan 
viimeisestä käyttökerrasta lukien. 
Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville. Tiedot on saatettava pyynnöstä 
myös naapureiden ja muiden asukkaiden, 
vähittäiskauppiaiden tai 
juomavesiteollisuuden saataville. Tukku- ja 
vähittäiskauppiaille on toimitettava tiedot 
kaikista tietyssä maataloustuotteessa 
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käytetyistä torjunta-aineista torjunta-
ainekuvauksen muodossa.

Or. en

Perustelu

Tukku- ja vähittäiskauppiaat ovat pyytäneet saada kattavat tiedot tiettyyn tuotteeseen 
käytetyistä torjunta-aineista, jotta ne voisivat paremmin noudattaa jäljitettävyysvaatimuksia 
ja parantaa torjunta-ainejäämien analysointia laatujärjestelmissään. Alkutuottajat olisi 
velvoitettavaa antamaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti säilytettävät tiedot 
pyynnöstä asiakkailleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 318
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Tietojenvaihto ja parhaat käytänteet

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 319
19 artikla

Kulut Tietokanta
Torjunta-aineiden kestävään käyttöön Torjunta-aineiden kestävään käyttöön 
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liittyvien yhdenmukaistettujen politiikkojen 
laatimisen ja järjestelmien perustamisen 
tukemiseksi komissio voi rahoittaa 
seuraavia:

liittyvien yhdenmukaistettujen politiikkojen 
yhtenäisen laatimisen ja järjestelmien 
perustamisen varmistamiseksi 
eurooppalaisilla sisämarkkinoilla komissio 
voi rahoittaa seuraavia:

a) yhdenmukaistettu järjestelmä, johon 
sisältyy asianmukainen tietokanta, johon 
kerätään ja jossa säilytetään kaikki torjunta-
aineiden riski-indikaattoreihin liittyvät 
tiedot ja jonka avulla nämä tiedot saatetaan 
toimivaltaisten viranomaisten, muiden 
asianosaisten ja suuren yleisön saataville;

a) yhdenmukaistettu järjestelmä, johon 
sisältyy asianmukainen tietokanta, johon 
kerätään ja jossa säilytetään kaikki torjunta-
aineisiin liittyvät tiedot ja jonka avulla nämä 
tiedot saatetaan toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden asianosaisten 
saataville;

b) tutkimukset, jotka ovat tarpeen 
lainsäädännön, mukaan luettuna tämän 
direktiivin liitteiden mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen, valmistelemiseksi ja 
kehittämiseksi;
c) tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
helpottavat ohjeet ja parhaat käytänteet.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen, sillä jäsenvaltiot ovat jo kehittäneet 
täytäntöönpanosäännöksiä ja suuntaviivoja ja jäsenvaltioiden on tarkistettava näitä 
säännöksiä.

Amendment by Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio ja Anne Ferreira

Amendment 320
19 artiklan a alakohta

a) yhdenmukaistettu järjestelmä, johon 
sisältyy asianmukainen tietokanta, johon 
kerätään ja jossa säilytetään kaikki torjunta-
aineiden riski-indikaattoreihin liittyvät 
tiedot ja jonka avulla nämä tiedot saatetaan 
toimivaltaisten viranomaisten, muiden 
asianosaisten ja suuren yleisön saataville;

a) yhdenmukaistettu järjestelmä, johon 
sisältyy asianmukainen tietokanta, johon 
kerätään ja jossa säilytetään kaikki torjunta-
aineiden riski- ja käyttöindikaattoreihin
liittyvät tiedot ja jonka avulla nämä tiedot 
saatetaan toimivaltaisten viranomaisten, 
muiden asianosaisten ja suuren yleisön 
saataville;

Or. en
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Perustelu

Katso perustelua 14 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevaan tarkistukseen (Ferreira).

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 321
20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [voimaantulopäivä + 2 
vuotta]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisena nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [voimaantulopäivä + 5 
vuotta]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisena nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot 
säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan.

Or. de

Perustelu

Koska jäsenvaltioilla on jo nyt täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä, määräaika olisi 
vahvistettava viideksi vuodeksi. Tällä välin torjunta-aineiden asianmukainen käyttö 
varmistetaan edeltävällä asetuksella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 322
20 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [voimaantulopäivä + 2 
vuotta]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisena nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [voimaantulopäivä + 1 
vuotta]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä 
kyseisten säännösten ja tämän direktiivin 
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koskeva vastaavuustaulukko. säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon torjunta-aineiden käytön riskit ja mahdolliset kielteiset, akuutit ja 
krooniset terveysvaikutukset, sekä se, että komissio on myöntänyt voimassa olevan 
oikeudellisen kehyksen puutteellisuuden ja että todellista käyttövaihetta ei ole valvottu 
riittävästi, on selvää, että jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan nopeammin kuin 2 vuoden 
kuluessa direktiivin voimaantulosta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 323
Liite I, 1 kohta

1. Kaikki asiaan liittyvä torjunta-aineita ja 
niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö.

1. Kaikki asiaan liittyvä torjunta-aineita ja 
niiden käyttöä, torjunta-aineiden etikettejä 
ja merkintäjärjestelmiä, terminologiaa, 
turvallisuutta, myrkyllisyyttä ja 
ekomyrkyllisyyttä koskeva lainsäädäntö

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan koulutusohjelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Caroline Lucas

Tarkistus 324
Liite I, 2 kohta, a alakohta

a) ihmisille (käyttäjät, asukkaat, sivulliset, 
käsitellyille aluille menevät henkilöt ja 
käsiteltyjä tuotteita käsittelevät tai syövät 
henkilöt) aiheutuvat riskit ja se, miten tietyt 
tekijät, kuten tupakointi, pahentavat näitä 
riskejä;

a) ihmisille (käyttäjät, asukkaat, sivulliset, 
käsitellyille aluille menevät henkilöt ja 
käsiteltyjä tuotteita käsittelevät tai syövät 
henkilöt) aiheutuvat riskit ja kaikki 
altistumisesta aiheutuvat mahdolliset 
akuutit ja krooniset pitkäaikaiset kielteiset 
terveysvaikutukset ja se, miten tietyt tekijät, 
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kuten tupakointi, pahentavat näitä riskejä;

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden käyttäjien on oltava täysin tietoisia aineiden käytön mahdollisesti 
aiheuttamista akuuteista ja kroonisista pitkäaikaisista kielteisistä terveysvaikutuksista. (Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio)

Torjunta-aineiden käyttäjien on oltava täysin tietoisia aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja 
sen mahdollisesti aiheuttamista akuuteista ja kroonisista pitkäaikaisista kielteisistä 
terveysvaikutuksista (Caroline Lucas). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 325
Liite I, 2 kohta, a alakohta

a) ihmisille (käyttäjät, asukkaat, sivulliset, 
käsitellyille aluille menevät henkilöt ja 
käsiteltyjä tuotteita käsittelevät tai syövät 
henkilöt) aiheutuvat riskit ja se, miten tietyt 
tekijät, kuten tupakointi, pahentavat näitä 
riskejä;

a) ihmisille (käyttäjät, asukkaat, sivulliset, 
käsitellyille aluille menevät henkilöt ja 
käsiteltyjä tuotteita käsittelevät tai syövät 
henkilöt) aiheutuvat riskit ja se, miten tietyt 
tekijät, kuten tupakointi, syöminen tai 
asianmukaisen suojavaatetuksen 
käyttämättä jättäminen, pahentavat näitä 
riskejä;

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 326
Liite I, 2 kohta, b alakohta

b) torjunta-ainemyrkytyksen oireet ja 
ensiaputoimet;

b)torjunta-ainemyrkytyksen oireet ja 
ensiaputoimet ja kroonisten 
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terveysvaikutusten oireet;

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 327
Liite I, 2 kohta, c alakohta

c) muille kuin kohteena oleville kasveille, 
hyödyllisille hyönteisille, luonnonvaraisille 
eläimille, biologiselle monimuotoisuudelle 
ja ympäristölle yleensä aiheutuvat riskit.

c) muille kuin kohteena oleville kasveille, 
hyödyllisille hyönteisille, luonnonvaraisille 
eläimille, biologiselle monimuotoisuudelle 
ja ympäristölle yleensä aiheutuvat riskit 
kiinnittäen erityistä huomiota torjunta-
aineiden maatalouskäytön kielteisiin 
seurauksiin kuten luontaisten vihollisten 
häviämiseen ja hyönteispölytyksen 
vähenemiseen.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden käyttöön maataloudessa liittyy lukuisia ulkoisia kuluja ja siksi olisi näitä 
kielteisiä vaikutuksia koskevat ajankohtaiset tiedot sisällytettävä koulutusohjelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 328
Liite I, 3 kohta

3. Integroidut tuholaistorjuntastrategiat ja -
tekniikat, integroidut viljelystrategiat ja -
tekniikat sekä luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet. Integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät yleiset ja lajikohtaiset standardit.

3. Integroidut viljelystrategiat ja -tekniikat, 
biologisten, bioteknologisten, kemiallisten, 
fysikaalisten, viljelyteknisten tai 
kasvinjalostuksellisten toimenpiteiden 
järkiperäinen soveltaminen 
kokonaisuutena sekä luonnonmukaisen 
viljelyn periaatteet. Yleiset ja lajikohtaiset 
standardit sekä kannustaminen 
luonnonmukaisten tuholaisten 
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torjuntakeinojen käyttämiseen.

Or. pl

Perustelu

Koulutusohjelmaan olisi sisällytettävä hyviä maatalouskäytänteitä koskevaa materiaalia 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETA 
('integroidun torjunnan' määritelmä) ja torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta 23. helmikuuta 2005 annetun asetuksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Caroline Lucas

Tarkistus 329
Liite I, 3 kohta

3. Integroidut tuholaistorjuntastrategiat ja -
tekniikat, integroidut viljelystrategiat ja -
tekniikat sekä luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet. Integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät yleiset ja lajikohtaiset standardit.

3. Integroidut tuholaistorjuntastrategiat ja -
tekniikat, integroidut viljelystrategiat ja -
tekniikat sekä luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet. Yleiset ja lajikohtaiset standardit,
muut kuin kemialliset kasvinsuojelun 
menetelmät ja tuholaisten 
torjuntamenetelmät ja viljelymenetelmät.

Or. en

Perustelu

Joitakin torjunta-aineita käytetään puhtaasti "kosmeettisista syistä", jotka eivät liity 
mihinkään tietyn tuholaisen tai torjuntaan, mikä ei siksi ole tuholaisten torjuntaa eikä 
kasvinsuojelua. Kun pidetään mielessä kemikaaleihin liittyvät tunnetut riskit ja niiden akuutit 
ja krooniset, ihmisten terveyden kannalta kielteiset vaikutukset, jotka on esitetty tarkemmin 
teemakohtaisen strategian vaikutusten arvioinnissa, on jäsenvaltioiden edistettävä ja 
rohkaistava ottamaan käyttöön sellaisia vaihtoehtoisia kasvinsuojelu- ja torjunta- ja 
viljelymenetelmiä, jotka eivät perustu kemikaaleihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 330
Liite I, 3 kohta

3. Integroidut tuholaistorjuntastrategiat ja - 3. Integroidut tuholaistorjuntastrategiat ja -
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tekniikat, integroidut viljelystrategiat ja -
tekniikat sekä luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet. Integroituun tuholaistorjuntaan 
liittyvät yleiset ja lajikohtaiset standardit.

tekniikat, integroidut viljelystrategiat ja -
tekniikat sekä luonnonmukaisen viljelyn 
periaatteet ja kasvien muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuva suojelu, erityisesti 
ennaltaehkäisevät menetelmät ja biologiset 
torjuntamenetelmät. Integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät yleiset ja 
lajikohtaiset standardit.

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 331
Liite I, 4 kohta

4. Vertailevan arvioinnin perusteet 
käyttäjätasolla, josta ammattimaiset käyttäjät 
saisivat apua voidakseen tehdä tiettyä 
tuholaisongelmaa koskevat 
asianmukaisimmat valinnat kaikkien 
hyväksyttyjen tuotteiden välillä tietyssä 
tilanteessa.

4. Vertailevan arvioinnin perusteet 
käyttäjätasolla, josta ammattimaiset käyttäjät 
saisivat apua voidakseen tehdä tiettyä 
tuholaisongelmaa koskevat 
asianmukaisimmat valinnat kaikkien 
hyväksyttyjen tuotteiden välillä tietyssä 
tilanteessa siten, että ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle vähiten vaarallinen tuote 
valitaan.

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Jill Evans

Tarkistus 332
Liite I, 5 kohta

5. Toimenpiteet ihmisille, muille kuin 
kohteena oleville lajeille ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien minimoimiseksi: 

5. Toimenpiteet ihmisille, muille kuin 
kohteena oleville lajeille ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien minimoimiseksi: 
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turvalliset työkäytännöt torjunta-aineiden 
varastoinnin, käsittelyn ja sekoituksen sekä 
tyhjien pakkausten, muun saastuneen 
aineksen ja ylijäävän tiivistetyn tai 
laimennetun torjunta-aineen (mukaan 
luettuna säiliöseokset) hävittämisen osalta; 
suositeltu tapa valvoa käyttäjän altistumista 
(henkilösuojaimet).

turvalliset työkäytännöt torjunta-aineiden 
varastoinnin, käsittelyn ja sekoituksen sekä 
tyhjien pakkausten, muun saastuneen 
aineksen ja ylijäävän tiivistetyn tai 
laimennetun torjunta-aineen (mukaan 
luettuna säiliöseokset) hävittämisen osalta; 
suositeltu tapa valvoa käyttäjän altistumista 
(henkilösuojaimet); tieto kaikista 
mahdollista altistumista koskevista 
tekijöistä, mukaan lukien pitkäaikainen 
altistuminen ilmassa oleville torjunta-
aineille, altistuminen käytön yhteydessä 
muodostuville höyryille, torjunta-aineiden 
uudelleen aktivoituminen, sateiden 
merkitys, ulkona levitettyjen torjunta-
aineiden siirtyminen sisätilaympäristöön, 
altistuminen seoksille, siitepölyn tai pölyn 
(esimerkiksi sadonkorjuun yhteydessä) 
kuljettamat torjunta-ainejäämät, 
saastuneen maa-aineksen leviäminen ja 
pitkän matkan siirtymät 

Or. en

Perustelu

Kaikkien torjunta-aineiden käyttäjien on oltava täysin tietoisia kaikista mahdollisista 
altistumistekijöistä ja altistumiseen liittyvistä riskeistä, jotka koskevat käyttäjien terveyden 
lisäksi myös muita altistumisvaarassa olevia henkilöitä ja etenkin torjunta-aineilla 
käsiteltyjen peltojen läheisyydessä asuvia henkilöitä ja yhteisöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Glenis Willmott

Tarkistus 333
Liite I, 6 kohta

6. Menettelyt levityskaluston 
valmistelemiseksi työtä varten, myös 
kaluston kalibrointi, sekä sen käyttöä varten 
käyttäjille, muille ihmiselle, muille kuin 
kohteena oleville eläin- ja kasvilajeille, 
biologiselle monimuotoisuudelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi.

6. Menettelyt levityskaluston 
valmistelemiseksi työtä varten, myös 
kaluston kalibrointi, sekä sen käyttöä varten 
käyttäjille, muille ihmiselle, muille kuin 
kohteena oleville eläin- ja kasvilajeille, 
biologiselle monimuotoisuudelle ja 
ympäristölle ja vesivaroille aiheutuvien 
riskien minimoimiseksi.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen lujittaa nimenomaista viittausta vesivarojen suojeluun. On tarpeen myös 
varmistaa, että toimiin ryhdytään, kun on kyse sään ääri-ilmiöistä ja torjunta-aineiden 
mahdollisesta suodattumisesta vesi-altaisiin. Sää vaikuttaa hyvin merkittävästi saastumisen 
tasoon. Märässä maassa torjunta-aineiden valumisriski on paljon suurempi. Ankarat myrskyt 
voivat suurentaa huomattavasti valumisriskiä sekä maatilojen piha-alueilla että pelloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 334
Liite I, 7 kohta

7. Levityskaluston käyttö ja huolto, erityiset 
ruiskutustekniikat (kuten pienen 
nestemäärän ruiskutus, 
matalapainesuuttimet) sekä käytössä olevien 
ruiskujen teknisten tarkastusten tavoitteet ja 
tavat parantaa suihkun laatua.

7. Levityskaluston käyttö ja huolto, erityiset 
ruiskutustekniikat torjunta-aineiden käytön 
ja tuulen mukana kulkeutumisen ja niihin 
liittyvien riskien vähentämiseksi (kuten 
pienen nestemäärän ruiskutus, 
matalapainesuuttimet) sekä käytössä olevien 
ruiskujen teknisten tarkastusten tavoitteet ja 
tavat parantaa suihkun laatua.

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Glenis Willmott

Tarkistus 335
Liite I, 8 kohta

8. Kiireelliset toimet ihmisten terveyden ja
ympäristön suojelemiseksi torjunta-aineen 
tahattoman roiskumisen tai kontaminaation 
yhteydessä.

8. Kiireelliset toimet ihmisten terveyden,
ympäristön ja vesivarojen suojelemiseksi 
torjunta-aineen tahattoman roiskumisen,
kontaminaation ja torjunta-aineiden 
suodattumisriskejä aiheuttavien 
äärimmäisten sääilmiöiden yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen lujittaa nimenomaista viittausta vesivarojen suojeluun. On tarpeen myös 
varmistaa, että toimiin ryhdytään, kun on kyse sään ääri-ilmiöistä ja torjunta-aineiden 
mahdollisesta suodattumisesta vesi-altaisiin. Sää vaikuttaa hyvin merkittävästi saastumisen 
tasoon. Märässä maassa torjunta-aineiden valumisriski on paljon suurempi. Ankarat myrskyt 
voivat suurentaa huomattavasti valumisriskiä sekä maatilojen piha-alueilla että pelloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman ja Kathy 
Sinnott

Tarkistus 336
Liite I, 10 a kohta (uusi)

10 a. Tietyt käyttöalat, joille käyttäjä voi 
saada luvan käyttää torjunta-aineita. Alat 
voivat olla seuraavanlaisia: 
a) maatalouden tuholaistorjunta
b) metsätalouden tuholaistorjunta
c) siementen käsittely
d) vesialueiden tuholaistorjunta
e) yleisten teiden tuholaistorjunta
f) kansanterveydellinen tuholaistorjunta
g) lainmukainen jyrsijöiden torjunta

Or. en

Perustelu

Katso perustelua liitteen I 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Glenis Willmott

Tarkistus 337
Liite I, 10 a kohta (uusi)

10 a. Erityinen huolellisuus 
vesipuitedirektiivin 6 ja 7 artiklassa 
tarkoitetuilla suojelualueilla.

Or. en



PE 388.389v01-00 184/195 AM\662795FI.doc

FI

Perustelu

Vesipuitedirektiivissä säädetty pintavesien ja pohjavesien erityissuojelu ja vedestä suoraan 
riippuvien elinympäristöjen ja lajien sekä juomavesimuodostumien suojeleminen edellyttää 
erityistä suojelua ja huolenpitoa. On tärkeää tehdä tämä selväksi koulutusohjelmissa, jotta 
ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja neuvonantajat ovat tietoisia kyseisistä tarpeista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Glenis Willmott

Tarkistus 338
Liite I, 10 b kohta (uusi)

10 b. Riskiperusteiset lähestymistavat, 
joissa otetaan huomioon sään, maaperä- ja 
viljelykasvityyppien ja rinteiden kaltaiset 
paikallisia valuma-alueita koskevat 
muuttujat.

Or. en

Perustelu

Ohjelmiin olisi kuuluttava myös riskinarviointitietämyksen kehittämistä siten, että otetaan 
huomioon paikalliset olosuhteet osana parhaita käytäntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 339
Liite II

Liite poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer ja Roberto Musacchio

Tarkistus 340
Liite II a (uusi)

Liite II a
Kansallisten taustaraporttien 
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vähimmäisvaatimukset 
Osa A: alustaviin kansallisiin torjunta-
aineiden käytön vähentämistä koskeviin 
tutkimuksiin sisällytettävät osat
Nykyisten olosuhteiden kuvaus:
Torjunta-aineiden tuotantoa, tuontia, 
vientiä, myyntiä ja jakelua koskeva 
nykyinen tietämys;
• Torjunta-aineiden nykyiset 
kulutustottumukset (käytettyjen 
tehoaineiden kokonaismäärät; kaikkia 
merkittäviä lajeja ja muuta kuin 
maataloutta koskevissa erityisissä 
sovellutuksissa ja erityisesti julkisilla 
alueilla käytettyjen torjunta-aineiden 
erityismäärät; käyttötiheysindeksin 
laskeminen);
• Nykyisten seurantaohjelmien avulla 
kerättyihin tietoihin perustuva kuvaus 
torjunta-aineiden käytön nykyisten mallien 
vaikutuksista ympäristöön, ravintoketjuun 
ja ihmisten terveyteen;
• Katsaus nykylainsäädäntöön ja asiaan 
liittyviin politiikan välineisiin ja niiden 
tehokkuuteen;
• Torjunta-aineiden tarpeellisuuden 
arviointi;
• Edellä mainituissa tiedoissa havaitut 
puutteet. 
Torjunta-aineiden käytön 
vähentämisskenaariot:
• käytön vähentäminen 30 prosentilla ja 50 
prosentilla käyttötiheysindeksillä mitattuna.
Eri skenaarioiden täytäntöönpanon 
seurausten arviointi:
• Vaikutukset ympäristölle (energian 
kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt 
mukaan lukien);
• Vaikutukset kansanterveydelle 
(työntekijät, asukkaat, sivulliset, jäämät 
elintarvikkeissa);
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• Vaikutukset maataloustuotantoon;
• Eri skenaarioihin liittyvät taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt (piilevien 
kustannusten pieneneminen mukaan 
lukien).
Skenaarioiden toteutumisen edellyttämien 
osatekijöiden yksilöinti ja arviointi:
• Direktiivissä määritettyjen tekijöiden 
vaikutus käytön vähentämisen 
saavuttamiseen;
• Tarvittavat tieteelliset lisätiedot ja keinot 
niiden keräämiseksi, esimerkiksi lisäämällä 
seurantavalmiuksia ja tutkimuspaikkoja;
• Torjunta-aineiden käytön vähentämisen 
toteuttamisen edellyttämä lisäkapasiteetti, 
esimerkiksi maatalousneuvontapalveluiden 
ja käyttöä valvovien tarkastajien osalta; 
• Eri skenaarioiden täytäntöönpanon 
mahdolliset rahoituslähteet, verot mukaan 
lukien.
Johtopäätökset
• Kun on kyse tiettyjen lajien viljelystä ja 
muuhun kuin maatalouteen liittyvistä 
tuholaistorjunnan tilanteista, 
saavutettavissa olevat ja kansalliset 
torjunta-aineiden käytön 
vähentämistavoitteet, jotka täyttävät 
vähintään 6 artiklassa vahvistetut pakolliset 
vähennystavoitteet ja joilla pyritään 
saamaan aikaan käytön jatkuva 
väheneminen aikaa myöten.
Osa B: Myöhempiin kansallisiin torjunta-
aineiden käytön vähentämistä koskeviin 
tutkimuksiin sisällytettävät osat
• Torjunta-aineiden käytön vähentämistä 
koskevan ohjelman täytäntöönpanossa 
kolmena aikaisempana vuotena saatujen 
kokemusten arviointi.
• Muut osat kuten edellä.
Uusien tavoitteiden asettaminen 
seuraavalle kaudelle.
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Or. en

Perustelu

Tämä uusi liite on tarpeellinen ohjeasiakirja jäsenvaltioille kansallisen taustaraportin 
laatimiseksi ja jäsenvaltioiden raporttien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi, sekä 
komissiolle, jotta se voi arvioida tilannetta koko EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman

Tarkistus 341
Liite II b (uusi)

Liite II b
Torjunta-aineiden käytön ja niihin 

liittyvien riskien vähentämiseksi laadittavia 
kansallisia toimintasuunnitelmia koskevat 

vähimmäisvaatimukset
Laadulliset ja määrälliset tavoitteet:
• riskien ja käytön vähentämisen 
välitavoitteet käyttötiheysindeksillä 
mitattuna;
• Tietyille kohderyhmille ja käytöille, kuten 
viranomaisille, maanviljelijöille, 
kuljetuksille, yleisille teille, asetetut 
tavoitteet;
• Torjunta-aineiden kannalta herkille 
alueille asetetut käytön 
vähentämistavoitteet;
• Torjunta-aineiden ja niiden jäämien 
vaiheittaiselle poistamiselle pohjavedestä ja 
muista ympäristön osatekijöistä asetetut 
tavoitteet;
• Ongelmallisille lajeille ja/tai alueille 
asetetut tavoitteet. 
Käytön valvonta:
• Toimet integroidun tuholaistorjunnan 
käytäntöjen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi; 
• Rajoitukset, kuten torjunta-aineiden 



PE 388.389v01-00 188/195 AM\662795FI.doc

FI

käyttökiellot juomavesikaivojen 
läheisyydessä tai torjunta-aineiden 
kannalta herkillä alueilla, kuten 
luonnonsuojelualueilla ja 
puskurivyöhykkeillä;
• Rajoitukset, kuten torjunta-aineiden 
käyttökiellot alueilla, joissa altistumisriski 
on suuri, esimerkiksi kouluissa, puistoissa 
ja muilla julkisilla alueilla, tienvarsilla ja 
niin edelleen.
Tutkimus ja neuvonta:
• Vaihtoehtoisia, muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuvia torjunta-aineita 
koskeva tutkimus; 
• Esittelyohjelmat, jotka koskevat 
käyttötiheyden vähentämistä käyttämällä 
muuhun kuin kemikaaleihin perustuvia 
tuholaistorjuntamenetelmiä ja -
järjestelmiä;
• Maatalousneuvojien kouluttaminen 
muuhun kuin kemikaaleihin perustuvien 
tuholaistorjuntamenetelmien ja -
järjestelmien käyttöön;
• Mahdollisuuksia vähentää käyttöä 
soveltamalla parempia ruiskutuslaitteita, -
menetelmiä ja -tekniikoitta koskeva 
tutkimus. 
Tiedotus ja koulutus:
• Kaikille torjunta-aineiden käyttäjille 
annettava koulutus torjunta-aineisiin 
liittyvistä terveysvaaroista ja muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuvista 
tuholaistorjuntamenetelmistä ja -
järjestelmistä;
• Opastus torjunta-aineiden käyttäjille, 
esimerkiksi torjunta-aineiden 
varastoinnista ja käsittelystä.
Torjunta-aineiden levityskalusto:
• Käytössä olevan kaluston tarkastaminen.
Rahoitusvälineet:
• Rahoitustuki integroidun 
tuholaistorjunnan standardien ja 
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käytäntöjen täytäntöönpanolle; 
• Rahoitustuki muille torjunta-aineiden 
käytön vähentämistoimille;
• Täydentävien mekanismien tehokkaampi
soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi liite on tarpeellinen ohjeasiakirja jäsenvaltioille kansallisten 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi ja jäsenvaltioiden suunnitelmien yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Anders 

Wijkman

Tarkistus 342
Liite II c (uusi)

Liite II c 

Integroidun tuholaistorjunnan yleisten ja 
lajikohtaisten kriteereiden osatekijät

Integroitu tuholaistorjunta sisältää 
vähintään seuraavat yleiset kriteerit:
a) Haitallisten organismien ehkäiseminen 
ja/tai poistaminen olisi toteutettava, tai sitä 
olisi tuettava, muiden vaihtoehtojen ohella 
erityisesti: 
• parhaan mahdollisen vuoroviljelyn 
soveltaminen, jolloin saadaan aikaan 
maaperän eliöiden tasapainoinen 
esiintyminen ja maaperä pysyy terveenä, 
jotta voidaan ehkäistä maaperässä elävien 
tuholaisten esiintymät ja välttyä 
käyttämästä kaasutteita ja muita 
kemikaaleja maaperään;
• sellaisen maaperärakenteen kehittäminen, 
joka voi tuottaa terveen viljelykasvin, 
esimerkiksi kasvattamalla orgaanisen 
aineksen osuutta, rajoittamalla 
kyntösyvyyttä, ehkäisemällä eroosiota ja 
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soveltamalla parasta mahdollista lajien 
kiertoa;
• asianmukaisten viljelytekniikoiden käyttö, 
kuten viivästetyn kylvön tekniikka, 
kylvöajat ja -tiheydet, aluskasvien käyttö, 
kasvien optimaalinen istutusetäisyys, 
säilyttävä maanmuokkaus, hygieniaa 
parantavat toimet, karsiminen;
• parhaiden saatavissa olevien 
resistenttien/kestävien lajien viljely ja 
hyväksyttyjen/sertifioitujen siementen ja 
taimien käyttö;
• tasapainoinen lannoitus, joka perustuu 
tietoon siitä, mitä ravinteita maaperässä ja 
sen rakenteessa jo on, kalkitseminen ja 
kastelu-/viemäröintikäytännöt, joilla 
pyritään vähentämään alttiutta tuholaisille 
ja taudeille. Pohjaveden käyttöä kasteluun 
olisi vältettävä; 
• koneiden ja kaluston avulla tapahtuvan 
haitallisten organismien leviämisen 
ehkäiseminen;
• tärkeiden hyödyllisten organismien 
suojeleminen ja vahvistaminen, esimerkiksi 
hyödyntämällä tuotantoalueilla ja niiden 
ulkopuolella sijaitsevia ekologisia 
perusrakenteita, vähimmäisosuuden 
kokonaispeltoalasta kesannoiminen, 
sellaisten kasvilajien istuttaminen, jotka 
houkuttavat tuholaisten luontaisia 
vihollisia.
b) Haitallisia organismeja on seurattava 
asianmukaisin menetelmin ja välinein. 
Kyseisten välineiden joukossa olisi oltava 
tieteellisesti kestäviä varoitus- ja 
ennustusjärjestelmiä sekä varhaisia 
vianetsintäjärjestelmiä, mahdollisuuksien 
mukaan, sekä ammatillisesti päteviä 
neuvonantajia, kuten julkisten ja 
yksityisten neuvontapalveluiden 
palveluksessa toimivat asiantuntijat.
c) Seurannan tulosten perusteella 
ammattimaisen käyttäjän on päätettävä, 
onko kasvinsuojelutoimiin ryhdyttävä ja 
milloin toimet on toteutettava. Vakaiden ja 
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tieteellisesti perusteltujen kynnysarvojen 
asettaminen on päätöksenteon olennainen 
edellytys. Haitallisten organismien osalta 
on määritettävä alueelliset kynnysarvot 
ennen käsittelyjen aloittamista, mikäli 
mahdollista.
d) Mahdollisuuksien mukaan on suosittava 
biologisten, fyysisten, mekaanisten ja 
muiden muuhun kuin kemikaaleihin 
perustuvien menetelmien käyttämistä 
kemikaaleihin perustuvien keinojen 
kustannuksella. Rikkaruohojen 
torjumisessa olisi suosittava mekaanista 
kitkemistä tai muita muuhun kuin 
kemikaaleihin perustuvia menetelmiä, 
kuten lämmön käyttämistä. Poikkeuksia 
olisi sallittava vain epäsuotuisten sääolojen 
tapauksissa, jolloin mekaaninen 
kitkeminen ei ole ollut pitkään aikaan 
mahdollista.
e) Käytetyn kasvinsuojelutuotteen on oltava 
suunniteltu mahdollisimman tarkoin 
käytettäväksi kohdekasvin kanssa ja sillä 
on oltava vähiten sivuvaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön, kuten kasvi- ja 
puu-uutteet ja mineraaliainekset 
sienikasvuston torjumiseksi.
f) Ammattimaisen käyttäjän olisi pidettävä 
kasvinsuojelutuotteiden ja muiden 
toimintamuotojen käyttö tarpeellisella 
tasolla pienentämällä annostuksia ja 
käsittelytiheyttä tai käsittelemällä vain 
osittain, pitäen mielessä, että 
kasvillisuudelle aiheutuva riski on 
pidettävä kohtuullisella tasolla ja että 
tuotteet eivät saa lisätä vastustuskyvyn 
kehittymisen riskiä haitallisten 
organismien kannoissa. 
g) Tapauksissa, joissa kasvinsuojeluainetta 
koskevan vastustuskyvyn kehittymisen riski 
on tiedossa ja joissa haitallisten 
organismien määrä edellyttää 
viljelykasvien toistuvan käsittelemisen 
kasvinsuojelutuotteilla, olisi sovellettava 
saatavissa olevia vastustuskyvyn 
kehittymisen torjumista koskevia 
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strategioita tuotteiden tehon 
ylläpitämiseksi. Strategioihin voi kuulua 
useiden, eri tavoin vaikuttavien 
kasvinsuojelutuotteiden käyttäminen.
h) Ammattimaisten käyttäjien tulisi pitää 
kirjaa kaikista käyttämistään 
kasvinsuojelutuotteista eriteltyinä pellon 
mukaan. Ammattimaisen käyttäjän tulisi 
kasvinsuojelutuotteiden käyttöä koskevien 
tietojen ja haitallisten organismien 
seurannan perusteella tarkistaa ovatko 
sovelletut kasvinsuojelutoimet tehonneet.

Or. en

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 343
Liite II d (uusi)

Liite II d
Integroituun tuholaistorjuntaan liittyville 

lajikohtaisille standardeille asetetut 
vähimmäisvaatimukset

Laadittaessa integroidun tuholaistorjunnan 
yksityiskohtaisia standardeja yksittäisiä 
lajeja varten on otettava huomioon 
seuraavat kymmenen avaintekijää:
1. Menetelmät sellaisen maaperärakenteen 
kehittämiseksi, joka toimii asianmukaisena 
puskurijärjestelmänä maanviljelyä varten, 
eli on kasvatettava orgaanisen aineksen 
osuutta, rajoitettava kyntösyvyyttä, 
ehkäistävä eroosiota, sovellettava parasta 
mahdollista lajien kiertoa ja niin edelleen.
2. Sellainen vuoroviljelyn tiheys, jolla 
pyritään parantamaan maaperän 
eliökantojen tasapainoa ja pitämään 
maaperä terveenä, jotta voidaan ehkäistä 
maaperässä elävien tuholaisten esiintymät 
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ja välttyä käyttämästä kaasutteita ja muita 
kemikaaleja maaperään.
3. Käytetään parhaita saatavissa olevia 
tuholaisille resistenttejä kasvilajikkeita. 
Kullekin lajille on määritettävä se laji-
tuholainen -yhdistelmä, jonka yhteydessä 
on käytettävä eniten torjunta-aineita ja 
kyseiselle yhdistelmälle on valittava se 
lajike, jolla on suurin resistenssi.
4. Kunkin viljelykasvin kohdalla on 
käytettävä parasta mahdollista 
istutusetäisyyttä ja muita viljelytekniikoita 
sienten ja muiden tuholaisten kasvun 
ehkäisemiseksi; sienitautien seurannassa 
käytetään kaikkia saatavissa olevia 
järjestelmiä, mukaan lukien sään 
ennustaminen ja laitteet tautien 
havaitsemiseksi lehtiä tutkimalla.
5. Huolehditaan siitä, että tuholaisten 
luontaisilla vihollisilla on riittävästi 
refugeja varaamalla vähimmäisosuus 
kokonaispeltoalasta muille kuin 
viljelykasveille, mukaan lukien kasvit, jotka 
houkuttavat tuholaisten luontaisia 
vihollisia. Siirtymävaiheen aikana 
sovelletaan biologista torjuntaa käyttämällä 
(teollisesti kasvatettuja) tuholaisten 
luontaisia vihollisia, erityisesti kun on kyse 
tuholaisten torjunnasta kasvihuoneissa.
6. Paras mahdollinen ravinteiden tarjonta, 
joka perustuu tietoon siitä, mitä ravinteita 
maaperässä ja sen rakenteessa jo on, jotta 
vähennetään alttiutta tuholaisille ja
taudeille.
7. Periaatteessa kitketään ainoastaan 
mekaanisesti tai käytetään muita muuhun 
kuin kemikaaleihin perustuvia menetelmiä, 
kuten kuumuutta, ja poikkeuksia sallitaan 
vain tapauksissa, joissa huonot sääolot ovat 
vallinneet jo pitkän ajan, jolloin voidaan 
käyttää torjunta-ainetta.
8. Mikäli 1–7 kohdan soveltamisesta 
huolimatta tuholaistorjunnassa on edelleen 
ongelmia, käytetään ympäristön kannalta 
vähemmän haitallisia torjunta-aineita 
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kuten kasvi- ja puu-uutteita, sekä muita 
tuholaisia torjuvia aineita, kuten 
mineraaliaineksia sienikasvuston 
kehittymisen ehkäisemiseksi.
9. Torjunta-aineiden käyttö 
a) ainoastaan, mikäli 1–8 kohdan 
soveltaminen ei ole luonut tilannetta, jossa 
viljelykasvin suojelu on kohtuullisella 
tasolla, 
b) ainoastaan sellaisten tuholaisten 
esiintymisen vahvistavien tietojen 
(havainnointi paikan päällä, sensorit, 
online-palvelut) perusteella, jotka todistavat 
torjunta-aineiden käytön 
välttämättömyyden, ja 
c) käytetään vain valikoituja torjunta-
aineita (jotka eivät vahingoita hyödyllisiä 
organismeja) rajoitetun ajan.
10. Muiden aineellisten voimavarojen 
käyttö vähimmäistetään, eli fossiilisia 
polttoaineita käytetään mahdollisimman 
vähän eikä käytetä turpeen, villikukkien ja 
sipuleiden kaltaisia materiaaleja.
Integroidun tuholaistorjunnan järjestelmä 
on pantava täytäntöön seuraavien 
vaatimusten mukaisesti:
– tilatason integroidun tuholaistorjunnan 
suunnitelmalla pyritään vähentämään 
torjunta-aineiden käyttöä,
– noudatetaan kaikkia voimassa olevia EU-
tason ja kansallisen tason määräyksiä, 
joilla säännellään torjunta-aineiden 
käyttöä,
– pidetään yllä tilatason rekisteriä kaikista 
käytetyistä torjunta-aineista eriteltynä 
pellon mukaan,
– pidetään yllä tilatason rekisteriä kaikista 
toimista, jotka on toteutettu torjunta-
aineiden ympäristöön häviämisen 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon integroidun tuholaistorjunnan käytössä olevat määritelmät ja 
standardit Euroopassa, on tarpeen antaa tietyt vähimmäistekijät ohjeasiakirjan muodossa 
jäsenvaltioille yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
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