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Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 150
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Kasvintuotannolla on erittäin tärkeä 
asema yhteisössä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttö on yksi tärkeimmistä menetelmistä 
suojella kasveja ja kasvituotteita 
kasvintuhoojilta, myös rikkaruohoilta, sekä 
parantaa maatalouden tuottavuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on ihmisten ja eläinten terveyden suojelu, jolle on 
annettava ehdoton etusija rahoituksellisiin, taloudellisiin tai muihin seikkoihin nähden.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 151
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole yksinomaan 
suotuisia vaikutuksia kasvintuotantoon. 
Niiden käyttö voi aiheuttaa riskejä ja vaaroja 
ihmisille, eläimille ja ympäristölle, 
erityisesti jos niitä saatetaan markkinoille 
ilman virallista testausta ja lupaa ja jos niitä 
käytetään virheellisesti. Siksi on otettava 
käyttöön kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamista koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt.

Torjunta-aineilla ei ole yksinomaan 
suotuisia vaikutuksia kasvintuotantoon.
Niiden käyttö voi aiheuttaa ihmisille, 
eläimille ja ympäristölle riskejä, vaaroja ja 
lyhyt- ja pitkäkestoisia haittavaikutuksia, 
erityisesti, jos niitä saatetaan markkinoille 
ilman virallista testausta ja lupaa ja jos niitä 
käytetään virheellisesti. Siksi on otettava 
käyttöön torjunta-aineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt.

Or. en

Perustelu

Termin 'kasvinsuojeluaineet' käyttö koko ehdotuksessa, otsikko mukaan lukien, ei ole 
asianmukaista, koska monet eivät tunne tätä terminologiaa. Sen jatkuva käyttö voisi aiheuttaa 
sekaannusta suuren yleisön / kuluttajien keskuudessa. Oikea termi on 'torjunta-aineet'.
'Kasvinsuojeluaineet' olisi korvattava 'torjunta-aineilla' ja asianomaisissa kohdissa 'torjunta-
ainetuotteilla' koko asetustekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 152
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole yksinomaan 
suotuisia vaikutuksia kasvintuotantoon. 
Niiden käyttö voi aiheuttaa riskejä ja vaaroja 
ihmisille, eläimille ja ympäristölle, 
erityisesti jos niitä saatetaan markkinoille 
ilman virallista testausta ja lupaa ja jos niitä 
käytetään virheellisesti. Siksi on otettava 
käyttöön kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt.

(7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole yksinomaan 
suotuisia vaikutuksia kasvintuotantoon.
Niiden käyttö voi aiheuttaa ihmisille, 
eläimille ja ympäristölle haittaa, riskejä ja 
ainesosista johtuvia vaaroja ja lyhyt- ja 
pitkäkestoisia haittavaikutuksia, erityisesti, 
jos niitä saatetaan markkinoille ilman 
virallista testausta ja lupaa ja jos niitä 
käytetään virheellisesti. Siksi on otettava 
käyttöön kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt.

Or. en
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Perustelu

Kasvinsuojeluaineet eivät aiheuta ihmisille, eläimille ja ympäristölle vain riskejä ja vaaroja.
Niistä voi myös aiheutua haittaa ihmisille, eläimille ja ympäristölle sekä ainesosista johtuvia 
vaaroja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 153
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
riskiryhmien, kuten raskaana olevien ja 
imettävien naisten, syntymättömien lasten 
sekä imeväisten ja lasten suojeluun. Olisi 
sovellettava varovaisuusperiaatetta ja 
varmistettava, että yritykset osoittavat, että 
valmistetuilla tai markkinoille saatetuilla 
aineilla tai tuotteilla ei ole haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 154
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
sekä ikääntyneiden ja toipilaana olevien
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
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terveyteen tai ympäristöön.

Or. pl

Perustelu

Toipilaat olisi sisällytettävä erityisen herkkiin väestöryhmiin, koska heidän on tervehtyäkseen 
oltava puhtaassa puhtaassa ympäristössä, jossa ei ole kasvinsuojeluaineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 155
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu ja turvata samalla Euroopan 
maatalouden kilpailukyky. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä herkkien 
väestöryhmien, kuten raskaana olevien 
naisten, imeväisten ja pikkulasten suojeluun. 
Olisi sovellettava varovaisuusperiaatetta ja 
varmistettava, että yritykset osoittavat, että 
valmistetuilla tai markkinoille saatetuilla 
aineilla tai tuotteilla ei ole haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.

Or. el

Perustelu

Toteutetut toimet ja tehdyt päätökset eivät saa vahingoittaa yhteisön maatalouden 
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos +Dan Jørgensen, Chris 
Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 156
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
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suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole tai niillä ei epäillä olevan haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Nykyisin vaaditaan pitävät todisteet siitä, että torjunta-aineella on vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön. Pitäisi sen sijaan vaatia pitävät todisteet siitä, että torjunta-
aineella ei ole tai että sillä ei epäillä olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 157
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tehoaineita saa sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on 
osoitettu, että niistä on selkeää hyötyä 
kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta 
olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön. Jotta 
saavutettaisiin sama suojelun taso kaikissa 
jäsenvaltioissa, päätös tällaisten aineiden 
hyväksymisestä tai hyväksymättä 
jättämisestä olisi tehtävä yhteisön tasolla.

(9) Tehoaineita saa sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on 
osoitettu, että niistä on selkeää hyötyä 
kasvintuotannossa, ja todettu, ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön. Jotta 
saavutettaisiin korkea ja yhtäläinen
suojelun taso kaikissa jäsenvaltioissa, päätös 
tällaisten aineiden hyväksymisestä tai 
hyväksymättä jättämisestä olisi tehtävä 
yhteisön tasolla.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß ja Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges ja Péter 
Olajos

Tarkistus 158
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamiseksi komission olisi tutkittava, 
millä tavoin kasvinsuojeluaineiden ja/tai 
niiden sisältämien tehoaineiden valmistaja 
voidaan ottaa asianmukaisella tavalla 
mukaan sellaisten vahinkojen käsittelyyn 
tai korjaamiseen, joita 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä voi 
aiheutua 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 159
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) eläinkokeita korvaavien in vitro 
(reagenssilasi) -testimenetelmien 
kehittämistä olisi edistettävä, jotta voidaan 
saada enemmän tietoa aineiden 
turvallisuudesta ihmiselle kuin nykyisistä 
eläinkokeista saadaan.

Or. en

Perustelu

Suurinta osaa eläinkokeita käyttävistä menetelmistä ei ole koskaan saatettu nykystandardien 
tasolle, ja niiden tulokset ja luotettavuus ovat monesti kyseenalaisia. Eläinkokeita korvaavien 
testimenetelmien edistäminen on tärkeää ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä eläinten 
kärsimisen estämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 160
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tehoaineen hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä 
oltava rajoitettu. Hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi oltava suhteessa 
asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin 
mahdollisiin riskeihin. Kyseessä olevia 
aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä 
tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys 
olisi otettava huomioon tehtäessä 
hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä. 
Ensimmäisen uusimisen jälkeen aineita 
olisi tarkasteltava uudelleen ainoastaan, jos 
on syytä epäillä, etteivät ne enää täytä 
tämän asetuksen vaatimuksia.

(13) Tehoaineen hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä 
oltava rajoitettu. Hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi oltava suhteessa 
asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin 
mahdollisiin riskeihin ja sen pituuden olisi 
oltava enintään 15 vuotta vähäriskisten 
aineiden osalta, 5 vuotta korvaavien 
aineiden osalta ja 10 vuotta muiden 
aineiden osalta. Kyseessä olevia aineita 
sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä 
tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys 
olisi otettava huomioon tehtäessä 
hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä.

Or. en

Perustelu

Aineita olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen, jotta otetaan huomioon tieteellinen 
nykytietämys

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

Tarkistus 161
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Tietyt aineet, joita ei yleensä käytetä 
kasvinsuojeluaineina, saattavat olla 
hyödyllisiä kasvinsuojelussa, mutta 
taloudelliset kannustimet niiden 
hyväksymisen hakemiselle saattavat olla
rajalliset. Siksi erityissäännöksillä olisi 
varmistettava, että tällaiset aineet voidaan 
myös hyväksyä käytettäviksi 
kasvinsuojelussa, kunhan niiden aiheuttamat 
riskit vain ovat kohtuulliset.

(16) Tietyt aineet, joita ei yleensä käytetä 
kasvinsuojeluaineina, saattavat olla 
hyödyllisiä kasvinsuojelussa, mutta 
taloudelliset kannustimet niiden 
hyväksymisen hakemiselle saattavat olla 
rajalliset. Siksi erityissäännöksillä olisi 
varmistettava, että tällaiset aineet voidaan 
myös hyväksyä käytettäviksi 
kasvinsuojelussa, kunhan niiden aiheuttamat 
riskit vain ovat kaikkien asianosaisten 
sidosryhmien mielestä kohtuulliset.
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Or. en

Perustelu

Yhteiskunta määrittelee, mitä on pidettävä kohtuullisena riskinä, ja jos sen mielestä riski ei 
ole kohtuullinen, kohtuullisuus määritellään uudelleen ja riski arvioidaan sen mukaisesti. 
Riskit voidaan siksi luokitella kohtuullisiksi vain, jos ne ovat sitä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien mielestä. Sidosryhmiin on sisällytettävä maaseutuväestön ja maaseutukuntien, 
maanviljelijöiden, ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen sekä suuren yleisön edustajia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Tarkistus 162
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Tietyt aineet, joita ei yleensä käytetä 
kasvinsuojeluaineina, saattavat olla 
hyödyllisiä kasvinsuojelussa, mutta 
taloudelliset kannustimet niiden 
hyväksymisen hakemiselle saattavat olla 
rajalliset. Siksi erityissäännöksillä olisi 
varmistettava, että tällaiset aineet voidaan 
myös hyväksyä käytettäviksi 
kasvinsuojelussa, kunhan niiden aiheuttamat 
riskit vain ovat kohtuulliset.

(16) Tietyt aineet, joita ei yleensä käytetä 
kasvinsuojeluaineina, saattavat olla 
hyödyllisiä kasvinsuojelussa, mutta 
taloudelliset kannustimet niiden 
hyväksymisen hakemiselle saattavat olla 
rajalliset. Siksi erityissäännöksillä olisi 
varmistettava, että tällaiset aineet voidaan 
myös hyväksyä käytettäviksi 
kasvinsuojelussa, kunhan niiden aiheuttamat 
riskit vain ovat kaikkien asianosaisten 
sidosryhmien mielestä kohtuulliset.

Or. en

Perustelu

Yhteiskunta määrittelee, mitä on pidettävä kohtuullisena riskinä, ja jos sen mielestä riski ei 
ole kohtuullinen, kohtuullisuus määritellään uudelleen ja riski arvioidaan sen mukaisesti.
Riskit voidaan siksi luokitella kohtuullisiksi vain, jos ne ovat sitä kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien mielestä. Sidosryhmiin on sisällytettävä maaseutuväestön ja maaseutukuntien, 
maanviljelijöiden, ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen sekä suuren yleisön edustajia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 163
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään 
laajoihin riskinhallintatoimenpiteisiin. 
Tällaiset aineet olisi tunnistettava yhteisön 

(17) Jotkin nykyisin hyväksytyt erityisen 
huolestuttavat tehoaineet olisi tunnistettava 
yhteisön tasolla korvattaviksi aineiksi.
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
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tasolla. Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet 
korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet 
korvata vähemmän tai ei lainkaan
riskinhallintaa vaativia tehoaineita 
sisältävillä kasvinsuojeluaineilla tai 
vaihtoehtoisilla maatalouskäytännöillä. Jos 
tarkastelun tulos on myönteinen, tehoaine 
olisi välittömästi korvattava toisella 
tehoaineella.

Or. de

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

Tarkistus 164
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään laajoihin 
riskinhallintatoimenpiteisiin. Tällaiset aineet 
olisi tunnistettava yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet 
korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään laajoihin 
riskinhallintatoimenpiteisiin. Tällaiset aineet 
olisi tunnistettava yhteisön ja 
jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioiden olisi 
säännöllisesti tarkasteltava uudelleen, 
voidaanko tällaisia tehoaineita sisältävät 
kasvinsuojeluaineet korvata vähemmän 
riskinhallintaa vaativia tehoaineita 
sisältävillä kasvinsuojeluaineilla tai 
vaihtoehtoisilla ei-kemiallisilla 
maatalouskäytännöillä ja 
kasviensuojelumenetelmillä.

Or. en

Perustelu

Korvaavat aineet olisi arvioitava kerran ja sitten korvattava turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
Näin on tehtävä sen välttämiseksi, että korvaavia aineita sisältävät tuotteet jäävät 
markkinoille rajoittamattomaksi ajaksi. Olisi oltava mahdollista korvata tuotteet ei-
kemiallisilla vaihtoehdoilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 165
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään laajoihin 
riskinhallintatoimenpiteisiin. Tällaiset aineet 
olisi tunnistettava yhteisön tasolla. 
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet 
korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään laajoihin 
riskinhallintatoimenpiteisiin. Tällaiset aineet 
olisi tunnistettava yhteisön ja 
jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioiden olisi 
tutkittava tällaisia tehoaineita sisältävät 
kasvinsuojeluaineet tavoitteenaan korvata 
ne huomattavasti vähemmän riskinhallintaa 
vaativia tehoaineita sisältävillä 
kasvinsuojeluaineilla tai vaihtoehtoisilla ei-
kemiallisilla maatalouskäytännöillä ja 
kasviensuojelumenetelmillä.

Or. en

Perustelu

Korvaavat aineet olisi arvioitava kerran ja sitten korvattava turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
Näin on tehtävä sen välttämiseksi, että korvaavia aineita sisältävät tuotteet jäävät 
markkinoille rajoittamattomaksi ajaksi. Olisi oltava mahdollista korvata tuotteet ei-
kemiallisilla vaihtoehdoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 166
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä 
komission tiedekomitea (SCENIHR) totesi 
10 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan 
lausunnossa "The appropriateness of 
existing methodologies to assess the 
potential risks associated with engineered 
and adventitious products of 
nanotechnologies", että riskien arvioinnin 
kannalta tarvittavissa tiedoissa on suuria 
aukkoja muun muassa seuraavissa 
asioissa: nanohiukkasten määrittely, 
havaitseminen ja mittaaminen, ihmisen 
elimistössä ja luonnossa olevien 
nanohiukkasten annosvastine, biologinen 
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hajoavuus ja sen kesto sekä kaikki 
nanohiukkasten toksikologiaan ja 
ympäristötoksikologiaan liittyvät 
näkökohdat. Tiedekomitea totesi päätteeksi, 
että nykyisiä riskinarviointimenetelmiä on 
muutettava nanoteknologian myötä 
ilmenevien vaarojen ottamiseksi huomioon 
ja että nykyiset toksikologiset ja 
ekotoksikologiset menetelmät eivät ehkä 
riitä vastaamaan kaikkiin nanohiukkasten 
myötä ilmeneviin seikkoihin. Tämän 
asetuksen määräyksillä olisi varmistettava 
riittävä nanohiukkasten 
turvallisuusarviointi ennakkoehdoksi 
niiden hyväksynnälle tehoaineina.

Or. en

Perustelu

SCENIHR:n toteamat nanohiukkasten riskinarviointia koskevan tietämyksen suuret puutteet 
sekä sen päätelmissä todettu tarve muuttaa nykymenetelmiä on tuotava esille. Tästä on 
seurauksia nanohiukkasten turvallisuusarvioinnille, ja sen pitäisi johtaa nanohiukkasia 
koskeviin erityissäännöksiin tämän asetuksen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 167
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

(17 b)Jos niistä toimista, joihin 17 artiklan 
a kohdassa (uusi) pyritään, aiheutuu 
kotimaisten toimijoiden syrjinnästä 
johtuvia kilpailuhaittoja, kyseisen 
jäsenvaltion on huolehdittava 
asianmukaisesta tasoituksesta. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 168
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää (19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
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myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin, sekä syistä tähän.
Kyseisten tietojen olisi oltava yleisön 
saatavilla. Kaikkia kasvinsuojeluaineiden 
sisältämiä apuaineita koskevien tietojen 
olisi myös oltava yleisön saatavilla.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja sellaisten apuaineiden riskeistä ja mahdollisista 
haittavaikutuksista, joita voi, vaikka niitä ei sisältyisikään torjunta-ainetuotteisiin, sisältyä 
markkinoilla oleviin muihin aineisiin. Tietojen siitä, mitä apuaineita ei pitäisi sisällyttää 
torjunta-aineisiin, sekä syistä tähän olisi siksi oltava yleisön saatavilla. Kaikkia 
kasvinsuojeluaineiden sisältämiä apuaineita koskevien tietojen olisi myös oltava yleisön 
saatavilla eikä luottamuksellisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 169
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin, sekä syistä tähän.
Kyseiset tiedot olisi asetettava yleisön 
saataville. Kaikkia kasvinsuojeluaineiden 
sisältämiä apuaineita koskevien tietojen 
olisi myös oltava yleisön saatavilla.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja sellaisten apuaineiden riskeistä ja mahdollisista 
haittavaikutuksista, joita voi sisältyä markkinoilla oleviin muihin aineisiin kuin torjunta-
aineisiin. Tietojen siitä, mitä apuaineita ei pitäisi sisällyttää torjunta-aineisiin, sekä syistä 
tähän olisi siksi oltava yleisön saatavilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 170
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
sidosryhmien saataville asetettava luettelo 
apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin, sekä syistä tähän.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja siitä, mitä apuaineita ei pitäisi sisällyttää torjunta-
ainetuotteisiin, ja syyt tähän olisi saatettava yleisön saataville samoin kuin tehdään 
tehoaineiden kyseessä ollessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 171
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista hyväksyä ja 
saattaa yleisön saataville luettelo sallituista
apuaineista, joita saa sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja apuaineiden riskeistä ja mahdollisista haittavaikutuksista.
Kaikkia kasvinsuojeluaineiden sisältämiä apuaineita koskevien tietojen olisi siksi oltava 
yleisön saatavilla eikä luottamuksellisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 172
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia 
luettelo apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin, sekä syistä tähän.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada perustietoja siitä, miksi jotakin apuainetta ei saisi sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin, samoin kuin se nykyisin saa tietoa tehoaineista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 173
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Tehoaineita sisältäviä 
kasvinsuojeluaineita voidaan valmistaa 
monilla eri tavoilla ja käyttää erilaisilla 
kasveilla erilaisissa maatalouteen liittyvissä, 
ekologisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa. 
Siksi kasvinsuojeluaineiden luvat on 
myönnettävä jäsenvaltioissa.

(20) Tehoaineita sisältäviä 
kasvinsuojeluaineita voidaan valmistaa 
monilla eri tavoilla ja käyttää erilaisilla 
kasveilla erilaisissa maatalouteen liittyvissä, 
ekologisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa.
Siksi kasvinsuojeluaineiden luvat on 
myönnettävä jäsenvaltioissa ja niiden on 
oltava voimassa koko EU:ssa.

Or. de

Perustelu

Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena pitää olla todellisen EU:n luvan käyttöönotto, eli 
että yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty lupa on voimassa kaikissa muissa jäsenvaltioissa.
Tämä on ainoa keino toteuttaa kasvinsuojeluaineiden toimivat sisämarkkinat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 174
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö on 
asetettava kasvintuotannon parantamisen 
edelle kasvinsuojeluaineiden lupia 
myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, että niistä on selkeästi 
hyötyä kasvintuotannolle ja ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö 
sekä vesivarat on asetettava kasvintuotannon 
parantamisen edelle kasvinsuojeluaineiden 
lupia myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, että niistä on selkeästi 
hyötyä kasvintuotannolle ja ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön ja 
vesivaroihin.

Or. en

Perustelu

Vesivarojen suojelun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 175
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö on 
asetettava kasvintuotannon parantamisen 
edelle kasvinsuojeluaineiden lupia 
myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, että niistä on selkeästi 
hyötyä kasvintuotannolle ja ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö on 
asetettava kasvintuotannon parantamisen 
edelle kasvinsuojeluaineiden lupia 
myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten, kaikki 
riskiryhmät mukaan lukien, tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä 
ympäristön korkeatasoinen suojelu, jolle on annettava ehdoton etusija rahoituksellisiin, 
taloudellisiin tai muihin seikkoihin nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 176
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 
saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 
jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
ekologiset ja ilmastolliset olot ovat 
vastaavat. Tällaisen vastavuoroisen 
tunnustamisen helpottamiseksi Euroopan 
unioni olisi jaettava 
hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla vallitsevat 
vastaavat olosuhteet.

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 
saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 
jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
ekologiset ja ilmastolliset olot ovat 
vastaavat. Tällaisen todellisen
vastavuoroisen tunnustamisen 
toteuttamiseksi Euroopan unioni olisi 
jaettava hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla 
vallitsevat vastaavat olosuhteet.

Or. de

Perustelu

Jotta kasvinsuojeluaineiden toimivat sisämarkkinat voidaan lopultakin toteuttaa, on syytä 
ottaa käyttöön EU-tasoinen lupa. Menettelyssä on otettava huomioon myös käyttöä koskevat 
lisävaatimukset ja -rajoitukset (esimerkiksi vaatimukset, jotka koskevat etäisyyksiä, käytön 
lyhytaikainen kieltäminen jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 177
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 
saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 
saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 
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jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
ekologiset ja ilmastolliset olot ovat 
vastaavat. Tällaisen vastavuoroisen 
tunnustamisen helpottamiseksi Euroopan 
unioni olisi jaettava 
hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla vallitsevat 
vastaavat olosuhteet.

jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
maantieteelliset olot ovat vastaavat. 
Tällaisen vastavuoroisen tunnustamisen 
helpottamiseksi Euroopan unioni olisi 
jaettava hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla 
vallitsevat vastaavat olosuhteet.

Or. pl

Perustelu

Selvennys. Ilmastolliset olot eivät ole samassa asemassa kuin ekologiset olot, sillä 
viimemainitut vaikuttavat edellisten muodostumiseen. Maantieteelliset olosuhteet, joiden 
voidaan ymmärtää koostuvan toisiinsa liittyvistä osatekijöistä (litosfääri, atmosfääri, 
hydrosfääri, biosfääri, pedosfääri ja antroposfääri) luovat ekosysteemin, jossa tietyt 
ekologiset olot määräävät elävien organismien elinympäristön kehitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 178
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Jäsenvaltioiden jakaminen 
lupavyöhykkeisiin katsotaan ensimmäiseksi 
askeleeksi kohti kasvinsuojeluaineiden 
yhtenäisiä sisämarkkinoita, joilla 
kasvinsuojeluaineen lupa on voimassa 
kaikkialla EU:ssa. Komissio antaa 
säännöllisin väliajoin 
edistymiskertomuksen 
kasvinsuojeluaineiden sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta. Se esittää ehdotuksia 
toimenpiteiksi, jotka mahdollistavat 
sisämarkkinoiden mahdollisimman nopean 
toteuttamisen.

Or. de

Perustelu

Jotta kasvinsuojeluaineiden toimivat sisämarkkinat voidaan lopultakin toteuttaa, on syytä 
ottaa käyttöön EU-tasoinen lupa. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voi olla 
vyöhykekohtainen lupa, jossa yhdellä vyöhykkeellä sijaitsevan jäsenvaltion antama lupa 
kasvinsuojeluaineelle on voimassa kaikissa saman vyöhykkeen maissa.
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Tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden sisämarkkinat. Se tarkoittaa, että yhdessä EU:n 
jäsenvaltiossa annettu kasvinsuojeluaineen lupa on automaattisesti voimassa kaikkialla 
EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 179
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden 
olisi sallittava antaa lupa 
kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa 
kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei 
voida torjua muilla keinoilla. Tällaiset 
luvat on tarkistettava yhteisön tasolla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale olisi poistettava, koska on hyvin vaikea määritellä vaara tai 
uhka ja koska tämä kohta mahdollistaisi kaikenlaiset poikkeukset, joita on pyrittävä 
välttämään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 180
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden 
olisi sallittava antaa lupa 
kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa 
kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei 
voida torjua muilla keinoilla. Tällaiset 
luvat on tarkistettava yhteisön tasolla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole kovin tarkoituksenmukaista laatia korkeat vaatimukset sisältävää asetusta, jos siinä 
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annetaan mahdollisuus poiketa näistä vaatimuksista, riippumatta siitä, onko kyse 
poikkeustapauksista vai ei. Tämä johdanto-osan kappale olisi siksi poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 181
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden 
olisi sallittava antaa lupa 
kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa 
kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei 
voida torjua muilla keinoilla. Tällaiset luvat 
on tarkistettava yhteisön tasolla.

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden 
olisi sallittava antaa lupa 
kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa 
tai ekosysteemejä kohtaavan vaaran tai uhan 
takia, jota ei voida torjua muilla keinoilla. 
Tällaiset määräaikaiset luvat on 
tarkistettava yhteisön tasolla.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 182
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon 
kuuluvat hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja 
ympäristön kannalta hyvät käytännöt.
Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava 
siirtymäaika tarvittavien rakenteiden 
luomiseksi, jotta kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjät pystyvät soveltamaan integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteita.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita.

Or. de
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Perustelu

Täydentäviä ehtoja koskevien uusien velvoitteiden käyttöönotto on hylättävä.

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

Tarkistus 183
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon kuuluvat 
hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja ympäristön 
kannalta hyvät käytännöt. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet sekä annettava 
etusija ei-kemiallisille ja 
luonnonmukaisille vaihtoehdoille aina kun 
se on mahdollista. Neuvosto sisällyttää 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III 
tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon kuuluvat 
hyvä kasvinsuojelukäytäntö sekä muut kuin 
kemialliset kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan ja viljelymenetelmien ja 
-käytäntöjen menettelyt. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita sekä muita kuin kemiallisia 
kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan ja 
viljelymenetelmien ja -käytäntöjen 
vaihtoehtoja.

Or. en

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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 184
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon 
kuuluvat hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja 
ympäristön kannalta hyvät käytännöt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava 
siirtymäaika tarvittavien rakenteiden 
luomiseksi, jotta kasvinsuojeluaineiden
käyttäjät pystyvät soveltamaan integroidun
tuholaistorjunnan periaatteita.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä 
sallitulla tavalla sekä annettava etusija ei-
kemiallisille ja luonnonmukaisille 
vaihtoehdoille aina kun se on mahdollista.
Neuvosto sisällyttää asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 liitteessä III tarkoitettuihin 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin ei-
kemiallisten kasvinsuojelumenettelyjen 
sekä tuholaistorjunnan ja 
viljelymenetelmien ja -käytäntöjen 
periaatteet. Tämän vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava siirtymäaika tarvittavien 
rakenteiden luomiseksi, jotta torjunta-
aineiden käyttäjät pystyvät soveltamaan ei-
kemiallisten kasvinsuojelumenettelyjen 
sekä tuholaistorjunnan ja 
viljelymenetelmien ja -käytäntöjen 
periaatteita.

Or. en

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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 185
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon 
kuuluvat hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja 
ympäristön kannalta hyvät käytännöt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava 
siirtymäaika tarvittavien rakenteiden 
luomiseksi, jotta kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjät pystyvät soveltamaan integroidun
tuholaistorjunnan periaatteita.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä 
sallitulla tavalla ja vain viimeisenä keinona 
sekä annettava etusija ei-kemiallisille ja 
luonnonmukaisille vaihtoehdoille aina kun 
se on mahdollista. Neuvosto sisällyttää 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III 
tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin ei-kemiallisten 
kasvinsuojelumenettelyjen sekä 
tuholaistorjunnan ja viljelymenetelmien ja 
-käytäntöjen periaatteet. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan ei-kemiallisten 
kasvinsuojelumenettelyjen sekä 
tuholaistorjunnan ja viljelymenetelmien ja -
käytäntöjen periaatteita.

Or. en

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 menettelyjä otetaan laajasti käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 186
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein,
sallitulla tavalla, ja otettava huomioon 
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tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon kuuluvat 
hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja ympäristön 
kannalta hyvät käytännöt. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita.

integroidun tuholaistorjunnan periaatteet 
sekä annettava etusija ei-kemiallisille ja 
luonnonmukaisille vaihtoehdoille aina kun 
se on mahdollista. Neuvosto sisällyttää 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III 
tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon kuuluvat 
hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja ympäristön 
kannalta hyvät käytännöt. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineita olisi käytettävä uusien tiukkojen määräysten mukaisesti. Etusija olisi 
annettava muille kuin kemiallisille tuholaistorjunnan menetelmille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 187
Johdanto-osan 31 kappale

(31) Tutkimukset ovat merkittävä 
investointi. Tutkimustoiminnan 
kannustamiseksi tämä investointi olisi 
suojattava. Tästä syystä yhden hakijan 
jäsenvaltiossa esittämä tutkimus olisi 
suojattava toisen hakijan käytöltä. Suoja 
olisi kuitenkin rajattava ajallisesti kilpailun 
mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös 
rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka ovat 
tosiasiallisesti tarpeen 
sääntelytarkoituksessa, jotta hakijat eivät 
keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa 
esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.

(31) Tutkimukset ovat merkittävä 
investointi. Tutkimustoiminnan 
kannustamiseksi tämä investointi olisi 
suojattava. Tästä syystä yhden hakijan 
jäsenvaltiossa esittämä tutkimus olisi 
suojattava toisen hakijan käytöltä, lukuun 
ottamatta kokeita, joihin ei sisälly 
selkärankaisilla tehtyjä kokeita, ja muita 
tutkimuksia, joiden ansiosta eläinkokeita 
voidaan välttää. Suoja olisi kuitenkin 
rajattava ajallisesti kilpailun 
mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös 
rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka ovat 
tosiasiallisesti tarpeen 
sääntelytarkoituksessa, jotta hakijat eivät 
keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa 
esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 188
Johdanto-osan 32 kappale

(32) Olisi vahvistettava säännöt testien ja 
tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi. 
Erityisesti olisi kiellettävä selkärankaisilla 
tehtävien tutkimusten toistaminen. Tältä osin 
olisi asetettava velvoite antaa selkärankaisia 
koskevat tutkimukset saataville kohtuullisin 
ehdoin. Jotta toimijat tietäisivät, mitä 
tutkimuksia muut tahot ovat tehneet, 
jäsenvaltioiden olisi pidettävä yllä luetteloa 
tällaisista tutkimuksista, vaikka ne eivät 
kuuluisikaan edellä mainittuun tietojen 
pakollisen saataville saattamisen 
järjestelmään.

(32) Olisi vahvistettava säännöt testien ja 
tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi.
Erityisesti olisi kiellettävä selkärankaisilla 
tehtävien tutkimusten toistaminen. Tältä osin 
olisi asetettava velvoite antaa saataville 
selkärankaisia koskevat tutkimukset ja 
muut tutkimukset, joiden ansiosta 
eläinkokeita voidaan välttää. Jotta toimijat 
tietäisivät, mitä tutkimuksia muut tahot ovat 
tehneet, jäsenvaltioiden olisi välitettävä 
viranomaiselle kaikki tällaiset tutkimukset, 
vaikka ne eivät kuuluisikaan edellä 
mainittuun tietojen pakollisen saataville 
saattamisen järjestelmään. Viranomaisen 
olisi luotava tällaisia tutkimuksia varten 
keskustietokanta.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen and Chris Davies + ja Roberto Musacchio

Tarkistus 189
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY koskee torjunta-
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjien, kasvien ja kasvituotteiden 
kuluttajien sekä ympäristön suojelun 
parantamiseksi edelleen on aiheellista 
vahvistaa erityisiä täydentäviä sääntöjä, 
joissa otetaan huomioon 

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY koskee torjunta-
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjien, samoin kuin alueen asukkaiden 
ja siellä tilapäisesti oleskelevien 
henkilöiden, jotka voisivat altistua 
kasvinsuojeluaineille niitä ruiskutettaessa,
kasvien ja kasvituotteiden kuluttajien sekä 
ympäristön suojelun parantamiseksi edelleen 
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kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot. on aiheellista vahvistaa erityisiä täydentäviä 
sääntöjä, joissa otetaan huomioon 
kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot.

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. Altistuslaskelmaan on altistus- ja riskiarviointia tehtäessä 
sisällytettävä kaikki kutakin väestöryhmää koskevat merkittävät altistustekijät. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 190
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY koskee torjunta-
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjien, kasvien ja kasvituotteiden 
kuluttajien sekä ympäristön suojelun 
parantamiseksi edelleen on aiheellista 
vahvistaa erityisiä täydentäviä sääntöjä, 
joissa otetaan huomioon 
kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot.

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY koskee torjunta-
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjien, alueen asukkaiden ja siellä 
tilapäisesti oleskelevien henkilöiden, jotka 
voisivat altistua torjunta-aineille niitä 
ruiskutettaessa, kasvien ja kasvituotteiden 
kuluttajien sekä ympäristön suojelun 
parantamiseksi on aiheellista antaa 
komission säädösehdotuksen pohjalta
erityisiä säädöksiä, joissa otetaan huomioon 
kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot.

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. Altistuslaskelmaan on altistus- ja riskiarviointia tehtäessä 
sisällytettävä kaikki kutakin väestöryhmää koskevat merkittävät altistustekijät. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Gyula Hegyi ja Christa 
Klaß

Tarkistus 191
Johdanto-osan 35 kappale

(35) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset 
johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä 
harhaan, on aiheellista antaa kyseisten 
aineiden mainontaa koskevia sääntöjä.

(35) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset 
johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tai 
yleisöä harhaan, on aiheellista antaa 
kyseisten aineiden mainontaa koskevia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden aiheuttamat riskit eivät vaaranna vain niiden käyttäjiä vaan myös muut 
ihmiset. Torjunta-aineiden mainonta ei saa johtaa suurta yleisöä harhaan eivätkä torjunta-
aineiden merkinnät saa johtaa käyttäjiä tai suurta yleisöä harhaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 192
Johdanto-osan 35 kappale

(35) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset 
johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä 
harhaan, on aiheellista antaa kyseisten 
aineiden mainontaa koskevia sääntöjä.

(35) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset 
johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tai 
yleisöä harhaan, on aiheellista antaa 
kyseisten aineiden mainontaa koskevia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden mainonta ei saa johtaa käyttäjiä tai suurta yleisöä harhaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 193
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden 
ja ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ei koske tämän asetuksen soveltamisalaa. Valvonta ja tietojen kirjaaminen kuuluvat edelleen 
torjunta-aineiden kestävän käytön strategiaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 194
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia.

(36) Olisi vahvistettava tietojen viljelyala- ja 
lajikohtaista kirjaamista ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ja asetettava ne julkisesta 
saataville ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia. Kerättyjä 
tietoja olisi myös käytettävä torjunta-
ainekuvauksen laatimiseksi, jotta torjunta-
aineiden käyttö olisi jäljitettävissä 
elintarvikeketjussa ja vesivaroissa.

Or. en
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Perustelu

Tämä lisäisi avoimuutta. Tietojen asettaminen saataville tuotteen torjunta-ainekuvauksessa, 
jossa olisi tiedot kaikista siinä käytetyistä torjunta-aineista, olisi lisäkannustin torjunta-
aineiden käytön vähentämiselle. Lukuisat suuret vähittäiskauppaketjut vaativat 
tämänkaltaista kuvausta voidakseen vastata kuluttajien kysyntään. Tarkistuksessa lisätään 
"vesivarat" esittelijän ehdottamaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 195
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia.

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä, ja niiden olisi oltava pyynnöstä 
asianosaisten, kuten alueen asukkaiden tai 
siellä tilapäisesti oleskelevien henkilöiden 
käytettävissä, ihmisten ja eläinten terveyden 
ja ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia. Mahdollisten 
kroonisten pitkäaikaisten 
terveysvaikutusten vuoksi nämä kirjaukset 
olisi säilytettävä ainakin 30 vuotta. 

Or. en

Perustelu

Näiden tietojen saatavuus on erittäin tärkeää niiden henkilöiden tilan arvioinnin ja hoidon 
kannalta, jotka kärsivät terveyshaitoista. Suuren yleisön olisi siksi voitava saada tietoja 
kemikaaleista, joille he altistuvat, samoin heidän lääkäriensä ja muiden lääketieteellisten 
neuvonantajiensa. Mahdollisten kroonisten pitkäaikaisten terveysvaikutusten vuoksi nämä 
kirjaukset on säilytettävä ainakin 30 vuotta. 

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

Tarkistus 196
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
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säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia.

säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia. Mahdollisten 
kroonisten pitkäaikaisten 
terveysvaikutusten vuoksi nämä kirjaukset 
olisi säilytettävä ainakin 20 vuotta. 

Or. en

Perustelu

Mahdollisten kroonisten pitkäaikaisten terveysvaikutusten vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 20 vuotta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 197
Johdanto-osan 37 kappale

(37) Kasvinsuojeluaineiden markkinoinnin
ja käytön valvonta- ja tarkastusjärjestelyjä 
koskevilla säännöillä on tarkoitus taata
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
oikea, turvallinen ja yhdenmukainen 
täytäntöönpano ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön korkeatasoisen 
suojelun saavuttamiseksi.

(37) Jäsenvaltioiden olisi valvottava 
kasvinsuojeluaineiden markkinointia ja 
käyttöä varmistaakseen tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten täyttäminen
ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 198
Johdanto-osan 38 kappale

(38) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 882/2004 säädetään 

(38) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 882/2004 säädetään 
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kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevista 
valvontatoimenpiteistä elintarvikkeiden 
kaikissa tuotantovaiheissa, myös 
kasvinsuojeluaineita koskevan tietojen 
kirjaamisen yhteydessä. Samankaltaisia 
sääntöjä olisi sovellettava asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 soveltamisalaan 
kuulumattomien kasvinsuojeluaineiden 
varastointiin ja käyttöön.

kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevista 
valvontatoimenpiteistä elintarvikkeiden 
kaikissa tuotantovaiheissa, siinä määrin 
kuin kasvinsuojeluaineita käytetään 
suoraan elintarvikkeiden tuotannossa,
myös kasvinsuojeluaineita koskevan tietojen 
kirjaamisen yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Asetuksella (EY) N:o 882/2004 ei ole mitään tekemistä kasvinsuojeluaineiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 199
Johdanto-osan 39 kappale

(39) Olisi varmistettava tiivis koordinointi 
suhteessa yhteisön muuhun 
lainsäädäntöön ja erityisesti torjunta-
ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta 
23 päivänä helmikuuta 2005 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 396/2005 sekä 
työntekijöiden suojelua koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön ja muuntogeenisten 
organismien käyttöä suljetuissa oloissa ja 
tarkoituksellista levittämistä ympäristöön 
koskevaan lainsäädäntöön.

(39) Tässä direktiivissä säädettyjä 
toimenpiteitä olisi sovellettava rajoittamatta 
yhteisön nykyisten säädösten, erityisesti 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin […], yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY ja torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden 
pinnalla sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä 
helmikuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 396/2005 sekä työntekijöiden suojelua 
koskevan yhteisön lainsäädännön ja 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
suljetuissa oloissa ja tarkoituksellista 
levittämistä ympäristöön koskevan 
lainsäädännön soveltamista.
1 EUVL L ...
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2 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktiivi 
muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY 
(EYVL L 331, 15.12.200, s. 1).

Or. en

Perustelu

Kaiken asiaa koskevan lainsäädännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 200
Johdanto-osan 44 kappale

(44) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
tarvittavat kansalliset viranomaiset.

(44) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
tarvittavat kansalliset viranomaiset tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten.

Or. pl

Perustelu

Alkuperäisessä sanamuodossa ei ilmoiteta, miksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä kyseiset 
viranomaiset. Direktiivin 72 artiklassa kuvataan viranomaisten velvollisuuksia, joihin 
kuuluvat tietojen kerääminen, direktiivin täytäntöönpanon valvonta, raportointi ja 
lainsäädännöllinen koordinointi.

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

Tarkistus 201
1 artikla

Kohde Kohde ja tarkoitus
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä säännöt 
niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä 
säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden
ja tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
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koskevat säännöt. koskevat säännöt.

3. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu.
4. Tämä asetus perustuu 
varovaisuusperiaatteeseen, jotta 
varmistettaisiin, että markkinoille 
saatetuilla aineilla tai tuotteilla ei ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön.
5. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
lisäksi yhdenmukaistaa 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat säännöt, jotta 
kasvinsuojeluaineet ovat yhtäläisesti 
saatavilla eri jäsenvaltioiden 
maanviljelijöille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoitus, tavoite ja perusperiaatteet olisi ilmaistava 1 artiklassa, ei pelkästään 
johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 202
1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä säännöt 
niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
koskevat säännöt.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä 
säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden 
ja tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
koskevat säännöt.

3. Jäsenvaltioita ei voida estää soveltamasta 
varovaisuusperiaatetta torjunta-aineiden 
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käytön rajoittamiseen tai kieltämiseen.
4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ne torjunta-
aineettomat alueet, jotka ne katsovat 
tarpeellisiksi juomavesivarojen 
turvaamiseksi. Torjunta-aineettomat alueet 
voivat kattaa koko jäsenvaltion.
5. Jäsenvaltiot voivat kieltää EU:n 
hyväksymien torjunta-aineiden käytön ja 
markkinoinnin, jos ne ovat mitattavissa 
juurivyöhykkeen rajalla.

Or. da

Perustelu

3 kohdassa tehdään tästä asetuksesta vähimmäissäännös, joka antaa yksittäisille maille 
mahdollisuuden edetä torjunta-aineiden käytön lopettamisessa.

4 ja 5 kohdat ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että pohjavesidirektiivissä saavutettua voittoa 
pohjavesien turvaamiseksi viedään eteenpäin tässä asetuksessa.

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

Tarkistus 203
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on 
yleinen tai erityinen vaikutus 
kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’.

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on 
yleinen tai erityinen vaikutus 
kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’.
Sitä ei sovelleta mikro-organismeihin, 
viruksiin, feromoneihin ja biologisiin 
valmisteisiin sen jälkeen, kun on hyväksytty 
erityinen asetus biologisista torjunta-
aineista.

Or. en

Perustelu

On korostettava, että käsillä olevan asetuksen säännöksillä pyritään vähentämään 
synteettisten kasvinsuojeluaineiden haitallisia vaikutuksia eivätkä ne aina sovellu biologisten 
torjunta-aineiden riskien ja mahdollisten vaikutusten arviointiin. Jotta viimeksi biologisten 
torjunta-aineiden erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, niistä olisi annettava erillinen 
asetus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 204
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on 
yleinen tai erityinen vaikutus 
kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’.

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, mukaan 
luettuna geneettisesti muunnellut mikro-
organismit (GMM), joilla on yleinen tai 
erityinen vaikutus kasvintuhoojiin, 
kasveihin, kasvinosiin tai kasvituotteisiin, 
jäljempänä ’tehoaineet’.

Or. pl

Perustelu

Vaikka muuntogeenisiä mikro-organismeja koskeva tutkimus on suljettu ulkopuolelle 
direktiivin 51 artiklan 3 kohdassa, se ei tarkoita sitä, että muuntogeenisiä aineita ei 
käytettäisi tulevaisuudessa.
Komissio voi tulevaisuudessa päättää hyväksyä muuntogeenisten organismien tutkimuksen 
direktiivin 2001/18/EY puitteissa.

Direktiivin 47 artiklassa käsitellään muuntogeenisen mikro-organismin sisältämien aineiden 
markkinoille saattamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 205
3 artiklan 2 kohta

2) ’aineilla’ 2) ’aineilla’

kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä 
siinä muodossa kuin ne esiintyvät luonnossa 
tai teollisina valmisteina, myös kaikkia 
valmistuksen väistämättömänä seurauksena 
syntyneitä epäpuhtauksia;

kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä 
siinä muodossa kuin ne esiintyvät luonnossa 
tai teollisina valmisteina, myös kaikkia 
käytetyn valmistusprosessin 
väistämättömänä seurauksena syntyneitä 
epäpuhtauksia;

Or. pl

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 206
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) 'tehoaineilla'
aineita, mukaan lukien kaikki tunnetut 
käyttövaiheessa ilmenevät 
aineenvaihduntatuotteet, sekä mikro-
organismeja ja viruksia, joilla on yleinen 
tai erityinen vaikutus torjuttaviin 
organismeihin tai kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 207
3 artiklan 3 kohta

3) ’valmisteilla’ 3) ’valmisteilla’
kahdesta tai useammasta aineesta koostuvia 
seoksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
kasvinsuojeluaineena tai liitännäisaineena;

kahdesta tai useammasta aineesta, joista 
ainakin toinen on tehoaine, koostuvia 
seoksia tai liuoksia, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi kasvinsuojeluaineena tai 
liitännäisaineena;

Or. pl

Perustelu

Valmisteiden määritelmän on katettava paitsi seokset (sellaisten aineiden yhdistelmät, jotka 
voidaan helposti erottaa toisistaan yksinkertaisella fysikaalisella menetelmällä kuten 
suodattamalla, mekaanisella erottamisella, linkoamalla), myös liuokset (homogeeniset 
aineet), joilla on erilaisia ominaisuuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 208
3 artiklan 4 kohta

4) ’tarkkailtavalla aineella’ 4) ’tarkkailtavalla aineella’

kaikkia aineita, joille on ominaista 
haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai 

kaikkia aineita, joille on ominaista 
haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai 
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ympäristöön ja joita sisältyy 
kasvinsuojeluaineeseen tai joita syntyy 
kasvinsuojeluaineessa niin paljon, että 
haitallinen vaikutus syntyy.

ympäristöön.

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti vaarallisiksi luokitellut aineet, 
joita sisältyy kasvinsuojeluaineeseen 
sellaisina pitoisuuksina, että ainetta on 
pidettävä direktiivin 1999/45/EY 3 artiklassa 
tarkoitettuna vaarallisena aineena;

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti vaarallisiksi luokitellut aineet ja 
aineet, joita on pidettävä direktiivin 
1999/45/EY 3 artiklassa tarkoitettuina 
vaarallisina aineina;

Kaikkia aineita, joilla on tai joilla saattaa 
olla karsinogeenisia, mutageenisiä, 
hormonitoimintaa häiritseviä, 
neurotoksisia, immunotoksisia, 
lisääntymismyrkyllisiä, genotoksisia tai 
ihoa herkistäviä vaikutuksia, on pidettävää 
tarkkailtavina aineina;  

Or. en

Perustelu

Tarkkailtaviin aineisiin on sisällytettävä kaikki aineet, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön. Näihin kuuluvat kaikki aineet, joilla 
karsinogeenisia, mutageenisiä, hormonitoimintaa häiritseviä, neurotoksisia, immunotoksisia, 
lisääntymismyrkyllisiä, genotoksisia tai ihoa herkistäviä vaikutuksia, 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 209
3 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) 'esineellä'
tuotetta, jolle annetaan tuotannossa 
erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka 
määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän 
kuin sen kemiallinen koostumus; 

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa ei pidä käsitellä ainoastaan tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
sellaisenaan, vaan siihen on sisällytettävä määräyksiä ’esineistä’, jotka saattavat sisältää 
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kyseisiä aineita (esim. tekstiilit). Tässä ehdotettu määritelmä on sama kuin REACH-
asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 210
3 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) 'mainoksella'
painetun tai sähköisen median avulla 
tapahtuvaa kasvinsuojeluaineen myynnin 
tai käytön edistämistä, joka on kohdistettu 
kenelle tahansa muulle kuin 
luvanhaltijalle, kasvinsuojeluaineen 
markkinoille saattaneelle henkilölle tai 
heidän edustajilleen; 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen täytäntöönpanon valvonnan kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 211
3 artiklan 5 kohta

5) ’kasveilla’ 5) ’kasveilla’

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia, myös
tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä;

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia sekä 
kylvämiseen tarkoitettuja siemeniä ja
erityisesti: tuoreita hedelmiä, vihanneksia, 
kukkia, lehtiä, versoja, elävää siitepölyä, 
siementaimia, mukuloita ja juuria;

Or. pl

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 212
3 artiklan 5 kohta

5) ’kasveilla’ 5) ’kasveilla’

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia, myös 
tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä;

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia, myös 
tuoreita hedelmiä, vihanneksia, juuria ja 
siemeniä;

Or. en

Perustelu

Määritelmässä on täsmennettävä, että juuri on osa kasvia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto 
Musacchio

Tarkistus 213
3 artiklan 7 a kohta (uusi))

7 a) 'vähäriskisellä'
ominaisuutta, jonka ihmisiin, eläimiin tai 
ympäristöön kohdistuvan haitallisen 
vaikutuksen todennäköisyys on pieni;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeen selventämään määräyksiä, jotka koskevat vähäriskisiä tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita.

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

Tarkistus 214
3 artiklan 9 kohta

9) ’markkinoille saattamisella’ 9) ’markkinoille saattamisella’
kasvinsuojeluaineen hallussapitämistä 
myyntiä yhteisössä varten, myös myytäväksi 
tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai 

kasvinsuojeluaineen hallussapitämistä 
myyntiä yhteisössä varten, myös myytäväksi 
tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai 
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korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä 
itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja. 
Kasvinsuojeluaineen luovuttaminen 
vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueelle 
katsotaan markkinoille saattamiseksi tässä 
asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä;

korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä 
itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja. 
Kasvinsuojeluaineen tuominen yhteisön 
alueelle katsotaan markkinoille 
saattamiseksi tässä asetuksessa tarkoitetussa 
merkityksessä;

Or. en

Perustelu

Selvennys: Tämän määräyksen toinen osa koskee erityisesti tuontia eikä vapaaseen 
liikkeeseen saattamista yleensä.

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

Tarkistus 215
3 artiklan 9 a kohta (uusi)

9 a) 'rinnakkaiskaupalla'
kasvinsuojeluaineiden tuontia 
jäsenvaltiosta, jossa tämä tuote on jo 
hyväksytty direktiivin 91/414/ETY tai 
tämän asetuksen ehtojen mukaisesti, sen 
saattamiseksi markkinoille tuojana 
toimivassa jäsenvaltiossa, jossa tämä 
kasvinsuojeluaine tai identtinen viitetuote 
on hyväksytty direktiivin 91/414/ETY tai 
tämän asetuksen ehtojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

On annettava selkeä määritelmä ja määriteltävä yhtäläiset yhteisön vähimmäisperiaatteet, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista rinnakkaiskaupan välityksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 216
3 artiklan 9 a kohta (uusi)

9 a) 'mainoksella'
painetun tai sähköisen median avulla 
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tapahtuvaa kasvinsuojeluaineen myynnin 
tai käytön edistämistä (joka on kohdistettu 
kenelle tahansa muulle kuin 
luvanhaltijalle, kasvinsuojeluaineen 
markkinoille saattaneelle henkilölle tai 
heidän edustajilleen);

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan täytäntöönpanon valvonnassa.

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

Tarkistus 217
3 artiklan 9 b kohta (uusi)

9 b) 'identtinen'
kasvinsuojeluaineet katsotaan identtisiksi, 
jos:
– niillä on yhteinen alkuperä,
– ne ovat saman yrityksen tai 
osakkuusyrityksen taikka 
lisenssivalmistajan valmistamia ja
– ne on vähintäänkin valmistettu saman 
kaavan mukaisesti saman tehoaineen 
avulla ja niiden vaikutukset ovat identtiset, 
ottaen huomioon erityisesti erot, joita voi 
ilmetä maatalouteen, ihmisten terveyteen, 
kasvien terveyteen ja ympäristöön 
erityisissä ilmasto-oloissa liittyvien 
edellytysten mukaisesti; 

Or. en

Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden markkinoille saattamisen yksinkertaistettua menettelyä 
rinnakkaistuonnin kautta pitäisi soveltaa vain silloin, jos tuontituote on identtinen hyväksytyn 
tuotteen kanssa. Näin ollen on määriteltävä termi "identtinen".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 218
3 artiklan 10 kohta

10) ’kasvinsuojeluainetta koskevalla luvalla’ 10) ’kasvinsuojeluainetta koskevalla luvalla’

hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
kasvinsuojeluaineen saattamiseen 
markkinoille alueellaan;

hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
kasvinsuojeluaineen saattamiseen 
markkinoille vyöhykkeellä;

Or. de

Perustelu

Jotta kasvinsuojeluaineiden toimivat sisämarkkinat voidaan lopultakin toteuttaa, on syytä 
ottaa käyttöön EU-tasoinen lupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 219
3 artiklan 11 a kohta (uusi)

11 a)'maahantuojalla'
henkilöä, joka tuo maahan 
kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 220
3 artiklan 13 kohta

13) ’ympäristöllä’ 13) ’ympäristöllä’
vettä (myös pohja-, pinta-, murto- ja 
rannikkovesiä), maaperää, ilmaa, maata, 
luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja, niiden 
välisiä suhteita ja niiden suhteita muihin 
eläviin organismeihin;

geologisia ja topografisia rakenteita, vettä 
(myös pohja-, pinta-, murto- ja 
rannikkovesiä), maaperää, ilmaa, maata, 
luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja, niiden 
välisiä suhteita ja niiden suhteita muihin 
eläviin organismeihin;

Or. pl
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Perustelu

Käsitteellinen tarkistus. Ympäristö ei koostu pelkästään vedestä, ilmasta ja maaperästä, vaan 
myös kalliomuodostelmista (geologiasta) ja maan sijainnista (topografia). Syvyys, johon asti 
tämän direktiivin kattamat aineet ulottuvat maan sisässä, riippuu kyseessä olevan 
pohjakallion tyypistä ja ominaisuuksista (esim. läpäisevyydestä). Kasvinsuojeluaineet 
tunkeutuvat syvemmälle ja nopeammin hiekkaan ja hyvin läpäisevään kallioon ja vähemmän 
syvälle ja hitaammin läpäisemättömään kallioon (graniitti, basaltti, jne.). Myös topografia 
vaikuttaa liuenneiden kasvinsuojeluaineiden kulkeutumiseen, joka ei tapahdu samalla tavalla 
tasaisilla matalan maan alueilla (esim. jokisuistoissa) kuin jyrkästi kumpuilevilla alueilla, 
joissa valuminen on merkittävää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 221
3 artiklan 13 a kohta (uusi)

13 a) täydellistä fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia eikä pelkästään vapautta 
sairauksista ja vajaakuntoisuudesta;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 222
3 artiklan 14 kohta

14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’ Poistetaan.
kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 
harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat 
taloudellisesti perusteltuja ja minimoivat 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit. Integroidussa
tuholaistorjunnassa painotetaan terveiden 
viljelykasvien kasvattamista siten, että 
maatalouden ekosysteemejä häiritään 
mahdollisimman vähän ja kannustetaan 
käyttämään luonnonmukaista 
tuholaistorjuntaa;

Or. pl

Perustelu

Integroitua tuholaistorjuntaa sovelletaan edellä kuvatulla tavalla Yhdysvalloissa, mutta sitä 
ei ole standardoitu eikä se ole pakollista missään muualla maailmassa.

Integroidun tuholaistorjunnan määritelmä perustuu ISO 9000 –sarjan laatustandardeihin ja 
ISO 14000 -ympäristönhoitonormeihin. Edellä oleva määritelmä ei kuitenkaan sisällä 
standardoinnin oleellisia yksityiskohtia kuten tarkoitusta, menetelmiä ja menettelyjä, joita 
ISO-standardeissa kuvataan yksityiskohtaisesti. Ennen kuin on olemassa merkityksellinen 
standardiasiakirja, joka sisältää kaikki nämä tiedot, ei ole mielekästä sisällyttää tämän 
käsitteen määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 223
3 artiklan 14 kohta

14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’ 14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’

kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 

kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista
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harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat 
taloudellisesti perusteltuja ja minimoivat 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit. Integroidussa 
tuholaistorjunnassa painotetaan terveiden 
viljelykasvien kasvattamista siten, että 
maatalouden ekosysteemejä häiritään 
mahdollisimman vähän ja kannustetaan 
käyttämään luonnonmukaista 
tuholaistorjuntaa;

harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat 
taloudellisesti ja ekologisesti perusteltuja ja 
minimoivat ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat riskit. Integroidussa 
tuholaistorjunnassa painotetaan terveiden 
viljelykasvien kasvattamista siten, että 
maatalouden ekosysteemejä häiritään 
mahdollisimman vähän ja että viljelyyn 
liittyvät ennaltaehkäisevät toimet, 
mukautettujen lajikkeiden käyttö sekä 
muiden kuin kemiallisten kasvinsuojelu- ja 
viljelymenetelmien käyttö otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 224
3 artiklan 14 kohta

14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’ 14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’

kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 
harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat 
taloudellisesti perusteltuja ja minimoivat 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit. Integroidussa 
tuholaistorjunnassa painotetaan terveiden 
viljelykasvien kasvattamista siten, että 
maatalouden ekosysteemejä häiritään 
mahdollisimman vähän ja kannustetaan 
käyttämään luonnonmukaista 
tuholaistorjuntaa;

kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 
harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat 
taloudellisesti perusteltuja ja minimoivat 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit. Integroidussa 
tuholaistorjunnassa painotetaan terveiden 
viljelykasvien kasvattamista siten, että 
maatalouden ekosysteemejä häiritään 
mahdollisimman vähän ja kannustetaan 
käyttämään luonnonmukaista 
tuholaistorjuntaa asettamalla etusijalle 
muut kuin kemialliset kasvinsuojelua sekä 
tuholaistorjuntaa ja viljelyä koskevat 
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menetelmät;

Or. en

Perustelu

Integroitu tuholaistorjunta on järjestelmä, jossa etusijalle asetetaan muut kuin kemialliset 
kasvinsuojelua sekä tuholaistorjuntaa ja viljelyä koskevat menetelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos + Dan Jørgensen ja Chris 
Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Tarkistus 225
3 artiklan 14 a kohta (uusi)

14 a) ’muilla kuin kemiallisilla 
kasvinsuojelua sekä tuholaistorjuntaa ja 
viljelyä koskevilla menetelmillä’

sellaisten tuholaistorjuntaa ja -hallintaa 
koskevien tekniikkojen käyttämistä, joilla ei 
ole kemiallisia ominaisuuksia.  Muihin 
kuin kemiallisiin kasvinsuojelumenetelmiin 
ja tuholaisten torjuntamenetelmiin 
sisältyvät vuoroviljely, fyysinen ja 
mekaaninen torjunta sekä torjunta 
luontaisten petoeläinten avulla.

Or. en

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

Tarkistus 226
3 artiklan 17 kohta

17) ’vyöhykkeellä’ 17) ’vyöhykkeellä’

liitteessä I määritettyä jäsenvaltioiden 
ryhmää, jossa maatalouteen, 
kasvinterveyteen ja ympäristöön (myös 
ilmastoon) liittyvät olosuhteet ovat verrattain 
samankaltaiset;

liitteessä I määritettyä jäsenvaltioiden 
ryhmää, jossa maatalouteen, 
kasvinterveyteen ja ympäristöön (myös 
ilmastoon) liittyvät olosuhteet ovat verrattain 
samankaltaiset; arviointimenetelmät on 
yhdenmukaistettava riittävällä tavalla ja 
kansallisille erityisolosuhteilla on oltava 
riittävästi tilaa;

Or. nl

Perustelu

Vyöhykkeiden nykyinen määritelmä on liian laaja eikä vielä riittävällä tavalla 
yhdenmukaistettu. Lisäksi kansallisille erityisolosuhteille ei ole annettu riittävää tilaa. 
Vyöhykkeiden sisällä on tunnustettava kansalliset erityisolosuhteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 227
3 artiklan 17 kohta

17) ’vyöhykkeellä’ 17) ’vyöhykkeellä’
liitteessä I määritettyä jäsenvaltioiden 
ryhmää, jossa maatalouteen, 
kasvinterveyteen ja ympäristöön (myös 
ilmastoon) liittyvät olosuhteet ovat 
verrattain samankaltaiset;

liitteessä I määritettyä samaan 
ilmastovyöhykkeeseen kuuluvien 
jäsenvaltioiden ryhmää, jossa maatalouteen, 
kasvinterveyteen ja maantieteeseen liittyvät 
olosuhteet ovat verrattain samankaltaiset;

Or. pl

Perustelu

Selvennys.

Ilmasto-olosuhteet ovat ratkaiseva tekijä tässä direktiivissä vahvistettujen vyöhykkeiden 
rajaamisessa. Muut maantieteelliset piirteet (geologia, maasto, vedet, maaperä) ovat 
toissijaisessa asemassa määriteltäessä maatalouden ja kasvinterveyden kehityksen 
luonnonehtoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 228
3 artiklan 18 kohta

18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’ 18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet sekä viljelmiä ja biologisia 
näkökohtia koskeva valvonta;

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon resistanssin 
hallinta, paikalliset olosuhteet sekä viljelmiä 
ja biologisia näkökohtia koskeva valvonta ja 
mahdollisuuksien mukaan asettaen 
etusijalle muut kuin kemialliset 
kasvinsuojelua sekä tuholaistorjuntaa ja 
viljelyä koskevat menetelmät;

Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset 
tuholaisten torjuntamenetelmät 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 käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Tarkistus 229
3 artiklan 18 kohta

18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’ 18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’
käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet sekä viljelmiä ja biologisia 

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon resistanssin 
hallinta, paikalliset olosuhteet sekä viljelmiä 
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näkökohtia koskeva valvonta; ja biologisia näkökohtia koskeva valvonta ja 
asettaen etusijalle muut kuin kemialliset 
kasvinsuojelua sekä tuholaistorjuntaa ja 
viljelyä koskevat menetelmät;

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 terveyteen, eläimiin, villieläimiin ja 
laajempaan ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 230
3 artiklan 18 kohta

18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’ 18) ’hyvällä kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
koskevalla kasvinsuojelukäytännöllä’

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet sekä viljelmiä ja biologisia 
näkökohtia koskeva valvonta;

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon viljelmiä ja 
biologisia näkökohtia koskeva valvonta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß ja Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 231
3 artiklan 19 kohta

19) ’ympäristön kannalta hyvällä 
käytännöllä’

Poistetaan.

kasvinsuojelukäytäntöä, johon kuuluu 
kasvinsuojeluaineiden käsittely ja käyttö 
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tavalla, jolla saastutetaan ympäristöä vain 
pienimmällä mahdollisella määrällä;

Or. de

Perustelu

Ympäristön kannalta hyvät käytännöt ovat osa hyvää kasvinsuojelukäytäntöä. (Christa Klaß 
and Anja Weisgerber)

Hyvän kasvinsuojelukäytännön määritelmään sisältyy jo ajatus siitä, että pienimmällä 
tarvittavalla määrällä on saatava aikaan optimaalinen vaikutus. Uuden käsitteen käyttöönotto 
johtaa vain mainittujen näkökohtien kaksinkertaistumiseen ja heikentää oikeusvarmuutta, 
tuomatta kuitenkaan sisällöllistä tai ammatillista lisäarvoa. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz and Christa Klaß)

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 232
3 artiklan 21 kohta

21) ’tietosuojalla’ 21) ’tietosuojalla’
testin tai tutkimuksen kuulumista tietosuojan 
piiriin, jos sen omistajalla on oikeus estää 
käyttämästä sitä toisen henkilön hyödyksi.

testin tai tutkimuksen, lukuun ottamatta 
tutkimuksia, joihin ei sisälly 
selkärankaisilla tehtyjä kokeita, ja muita 
kokeita ja tutkimuksia, joiden ansiosta 
eläinkokeita voidaan välttää, kuulumista 
tietosuojan piiriin, jos niiden omistajilla on 
oikeus estää käyttämästä niitä toisen 
henkilön hyödyksi.

Or. de

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

Tarkistus 233
3 artiklan 21 a kohta (uusi)

21 a) 'testeillä ja tutkimuksilla' 
tutkimuksia tai kokeita, joiden avulla 
pyritään määrittämään tehoaineiden tai 
kasvinsuojelutuotteiden ominaisuudet ja 
käyttäytyminen, ennustamaan altistuminen 
tehoaineille ja/tai niiden kulloisillekin 
aineenvaihduntatuotteille ja määrittämään 
hyväksyttävät altistustasot sekä 
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kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön 
ehdot. 

Or. en

Perustelu

Koko asetuksessa käytetään toistuvasti testien ja tutkimusten terminologiaa. On lisättävä 
määritelmä, joka käsittää paitsi tutkimusraportit myös muut riskien arvioinnin kannalta 
olennaiset tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 234
3 artiklan 21 a kohta (uusi)

(21 a) ’esittelevällä jäsenvaltiolla’
Jäsenvaltiota, joka ottaa vastuulleen 
tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden arvioinnin. Jäsenvaltiolta 
edellytetään, että se suorittaa tämän 
tehtävän ammattitaidolla ja julkaisee 
vaikutustenarviointikertomuksen määrätyn 
ajan kuluessa. 

Or. el

Perustelu

Tarvitaan esittelevän jäsenvaltion määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 235
4 artiklan 1 kohta

1. Tehoaine hyväksytään liitteen II 
mukaisesti, jos tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella voidaan 
olettaa, että kyseisessä liitteessä olevan 2 ja 
3 kohdassa vahvistetut hyväksymiskriteerit 
huomioon ottaen kyseistä tehoainetta 
sisältävät kasvinsuojeluaineet täyttävät 
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
edellytykset.

1. Tehoaine tai käyttövaiheen 
aineenvaihduntatuote hyväksytään liitteen 
II mukaisesti, jos tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella voidaan 
todistaa, että kyseisessä liitteessä olevan 2 ja 
3 kohdassa vahvistetut hyväksymiskriteerit 
huomioon ottaen kyseistä tehoainetta 
sisältävät kasvinsuojeluaineet täyttävät 
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Ehtoja on käytettävä 
rajoittavina perusteina eikä niitä saa 
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ohittaa millään laskelmilla tai 
hallintatoimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Rajoittavia perusteita käytetään tehoaineiden käytöstä poistamiseksi ja on vaara, että 
hallintatoimenpiteet eivät riitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tiettyjen 
aineiden luontaiselta vaarallisuudelta. Näin asetus saatetaan vastaamaan edistyksellisempiä 
toimintalinjoja ja kemikaalien arviointivälineitä, kuten nk. POP-yleissopimusta.  
Aineenvaihduntatuotteita olisi tarkasteltava samalta perustalta kuin tehoaineita, sillä ihmiset 
altistuvat mahdollisesti hyvinkin myrkyllisille aineenvaihduntatuotteille. 

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

Tarkistus 236
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna asukkaat, 
sivulliset ja herkät väestöryhmät, terveyteen 
tai eläinten terveyteen, ottaen huomioon 
tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, 
eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 237
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna asukkaat, 
sivulliset ja herkät väestöryhmät kuten
vauvaikäiset, lapset, raskaana olevat naiset, 
ikääntyneet, sairaat ja lääkkeitä nauttivat 
henkilöt, terveyteen tai eläinten terveyteen, 
ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
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vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen; yhteisvaikutukset, eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. Koska torjunta-aineita käytetään usein sekoituksissa, 
sekoitusten mahdolliset haitalliset vaikutukset, myös yhteisvaikutukset, on arvioitava ennen 
niiden hyväksymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 238
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen, ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen; kun käytettävissä ei ole 
menetelmiä tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi tai kun vaikutuksista on 
epävarmuutta, riskinarvioinnissa on 
käytettävä lisäksi vähintään 10-kertaista 
oletuskerrointa;

Or. en

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate edellyttää viranomaistoimia tapauksissa, joissa riski on 
todennäköinen ja joissa vaikutusten laajuudesta on epävarmuutta. Mikäli toimiin ei ryhdytä, 
yhteiskunta altistuu tuntemattomille ja mahdollisesti erittäin haitallisille terveysvaikutuksille. 
Riskien vähentämiseksi on käytettävä oletuskerrointa. Tämä vastaa komission ehdotuksen 
liitteen IV 2 kohdassa mainittua tekijää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 239
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, erityisesti asukkaiden ja 
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väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

sivullisten ja herkkien väestöryhmien, 
kuten raskaana olevien ja imettävien 
naisten, alkioiden, sikiöiden, imeväisten ja 
lasten terveyteen tai eläinten terveyteen, 
ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. Ottaen huomioon, että torjunta-aineita käytetään usein 
sekoituksissa, sekoitusten mahdolliset haitalliset vaikutukset, myös yhteisvaikutukset, on 
arvioitava ennen niiden hyväksymistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 240
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna asukkaat ja 
sivulliset ja herkät väestöryhmät, terveyteen 
tai eläinten terveyteen, ottaen huomioon 
tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, 
eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. Ottaen huomioon, että torjunta-aineita käytetään usein 
sekoituksissa, sekoitusten mahdolliset haitalliset vaikutukset, myös yhteisvaikutukset, on 
arvioitava ennen niiden hyväksymistä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 241
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä 
pohjaveteen;

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen, ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, tai 
pohjaveteen; kun käytettävissä ei ole 
menetelmiä tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi tai kun vaikutuksista on 
epävarmuutta, riskinarvioinnissa on 
käytettävä lisäksi oletuskerrointa;

Or. en

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate edellyttää viranomaistoimia tapauksissa, joissa riski on 
todennäköinen ja joissa vaikutusten laajuudesta on epävarmuutta. Riskien vähentämiseksi on 
käytettävä oletuskerrointa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 242
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) toksilogian tai ympäristön kannalta 
merkittävien jäämien mittaamiseksi on 
oltava yleisesti käytettäviä menetelmiä.

c) kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi on oltava standardoituja, 
kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti käytettäviä 
menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa riskitasoihin ympäristön ja 
biologian eri osa-alueilla. Jäämät on 
voitava havaita käyvillä menetelmillä 
sellaisina kuin EU:n viitelaboratoriot niitä 
soveltavat.

Or. de

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

Tarkistus 243
4 artiklan 2 kohdan c alakohta
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c) toksikologian tai ympäristön kannalta 
merkittävien jäämien mittaamiseksi on 
oltava yleisesti käytettäviä menetelmiä.

c) toksikologian, ekotoksikologian tai 
ympäristön kannalta merkittävien jäämien 
mittaamiseksi on oltava yleisesti käytettäviä 
menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa teknisesti havaittaviin tasoihin 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla.

Or. en

Perustelu

Yleisessä käytössä olisi oltava menetelmiä toksikologian, ekotoksikologia tai ympäristön 
kannalta merkityksellisten jäämien mittaamiseksi, kun otetaan huomioon torjunta-aineiden 
riskit ja haittavaikutukset. Näiden menetelmien on oltava riittävän herkkiä havaitsemaan 
kaikki havaittavissa olevat määrät ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. Tähän kuuluvat 
ruiskutettavista sovelluksista ilmaan pääsevät hiukkaset, pisarat ja höyryt, siite- tai 
viljapölyyn kulkeutuvat jäämät, saastuneen maaperän leviäminen, torjunta-aineiden 
kaukokulkeumat, sekä vedessä, elintarvikkeissa ja rehuissa olevat jäämät. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 244
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) toksilogian tai ympäristön kannalta 
merkittävien jäämien mittaamiseksi on 
oltava yleisesti käytettäviä menetelmiä.

c) kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi on oltava yleisesti käytettäviä 
menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa teknisesti havaittaviin tasoihin 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla.

Or. en

Perustelu

Yleisessä käytössä olisi oltava menetelmiä kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi, kun otetaan huomioon torjunta-aineiden riskit ja haittavaikutukset. Näiden 
menetelmien on oltava riittävän herkkiä havaitsemaan kaikki havaittavissa olevat määrät 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. Tähän kuuluvat kaikki ruiskutettavista sovelluksista 
ilmaan pääsevät hiukkaset, pisarat ja höyryt, siite- tai viljapölyyn kulkeutuvat jäämät (esim.
sadonkorjuussa), saastuneen maaperän leviäminen, torjunta-aineiden kaukokulkeumat, sekä 
vedessä, elintarvikkeissa ja rehuissa olevat jäämät. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 245
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) toksilogian tai ympäristön kannalta 
merkittävien jäämien mittaamiseksi on 
oltava yleisesti käytettäviä menetelmiä.

c) kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi on oltava yleisesti käytettäviä 
standardoituja menetelmiä, jotka ovat 
riittävän herkkiä suhteessa teknisesti 
havaittaviin tasoihin ympäristön ja 
biologian eri osa-alueilla.

Or. en

Perustelu

Yleisessä käytössä olisi oltava menetelmiä kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi, kun otetaan huomioon torjunta-aineiden riskit ja haittavaikutukset. Näiden 
menetelmien on oltava riittävän herkkiä havaitsemaan kaikki havaittavissa olevat määrät 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. Tähän kuuluvat kaikki ilmassa olevat hiukkaset, 
pisarat ja höyryt, siite- tai viljapölyyn kulkeutuvat jäämät (esim. sadonkorjuussa), saastuneen 
maaperän leviäminen, torjunta-aineiden kaukokulkeumat, sekä vedessä, elintarvikkeissa ja 
rehuissa olevat jäämät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 246
4 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) niillä ei saa olla haittavaikutuksia 
pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Olisi parempi erottaa toisistaan terveyteen ja pohjaveteen kohdistuvat haittavaikutukset. 
Nykyisessä sanamuodossa korostetaan haittavaikutuksia terveyteen. Vaikutukset pohjaveteen 
eivät sovi siihen sanamuotoon.

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

Tarkistus 247
4 artiklan 3 kohdan b alakohta
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b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
mukaan lukien asukkaiden, sivullisten ja 
herkkien väestöryhmien terveyteen, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, mukaan lukien käyttöpaikasta 
kaukana olevilla alueilla, joille 
kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen; 

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyillä aineilla ei pitäisi olla mitään negatiivisia 
vaikutuksia ihmisen terveyteen, mukaan lukien asukkaat ja sivulliset, jotka saattavat 
säännöllisesti altistua torjunta-aineille, ja herkät väestöryhmät, jotka herkemmin reagoivat 
torjunta-aineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 248
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
mukaan lukien asukkaiden, sivullisten ja 
herkkien väestöryhmien terveyteen, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, mukaan lukien käyttöpaikasta 
kaukana olevilla alueilla, joille 
kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen;

Or. en
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Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava, erityisesti 
asukkaita, jotka saattavat säännöllisesti altistua eri lähteistä tuleville torjunta-aineille. 
Tällaista altistumista aiheuttavat esimerkiksi ilmassa kulkevat torjunta-aineet, höyryt, joita 
saattaa esiintyä päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia käytön jälkeen, torjunta-aineen uudelleen 
aktivoituminen, sateet, ulkona levitettyjen torjunta-aineiden siirtyminen sisätiloihin ja 
kaukokulkeumat, sillä torjunta-aineet voivat kulkeutua ilmassa kilometrien päähän. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 249
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
erityisesti asukkaiden ja sivullisten tai 
raskaana olevien ja imettävien naisten, 
alkioiden, sikiöiden, imeväisten ja lasten 
kaltaisten riskiryhmien terveyteen tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, mukaan lukien käyttöpaikasta 
kaukana olevilla alueilla, joille 
kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon kumulatiiviset 
ja yhteisvaikutukset, eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava, erityisesti 
asukkaita, jotka saattavat säännöllisesti altistua eri lähteistä tuleville torjunta-aineille. 
Tällaista altistumista voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa esimerkiksi ilmassa kulkevat 
torjunta-aineet, höyryt, joita saattaa esiintyä päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia käytön 
jälkeen, torjunta-aineen uudelleen aktivoituminen, sateet, ulkona levitettyjen torjunta-
aineiden siirtyminen sisätiloihin ja kaukokulkeumat, sillä torjunta-aineet voivat kulkeutua 
ilmassa kilometrien päähän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 250
4 artiklan 3 kohdan b alakohta
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b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia, eikä 
pohjaveteen, ottaen huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset; kun 
käytettävissä ei ole menetelmiä tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi tai kun 
vaikutuksista on epävarmuutta, 
riskinarvioinnissa on käytettävä lisäksi 
oletuskerrointa;

Or. en

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate edellyttää viranomaistoimia tapauksissa, joissa riski on 
todennäköinen ja joissa vaikutusten laajuudesta on epävarmuutta. Riskien vähentämiseksi on 
käytettävä oletuskerrointa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 251
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
mukaan lukien asukkaiden, sivullisten ja 
herkkien väestöryhmien kuten imeväisten, 
lasten, raskaan olevien naisten, 
ikääntyneiden, sairaana olevien tai 
lääkkeitä nauttivien ihmisten terveyteen, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, mukaan lukien käyttöpaikasta 
kaukana olevilla alueilla, joille 
kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon kumulatiiviset 
ja yhteisvaikutukset, eikä pohjaveteen;

Or. en
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Perustelu

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti aineilla ei pitäisi olla mitään negatiivisia 
vaikutuksia ihmisen terveyteen, etenkään asukkaisiin, sivullisiin ja herkkiin väestöryhmiin. 
Tämä tukee Euroopan parlamentin päätöslauselmassa P5_TA(2002)0276 esittämää kantaa ja 
neuvoston kantaa komission tiedonantoon direktiivin 91/414 tarkistamisesta. Vaikutuksia voi 
tulla pitkäaikaisesta altistumisesta ilmassa kulkeville torjunta-aineille, altistumisesta 
höyryille ja ulkona levitetyille torjunta-aineille, jotka siirtyvät tai altistumisesta 
kaukokulkeumille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 252
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pinta- tai pohjaveteen;

Or. pl

Perustelu

Käsitteen „pohjavesi” käyttö yksinään vaikeuttaa kasautuvien vaikutusten huomioon 
ottamista.

Kaikkien pohjaveden, johon kasvinsuojeluaineet pääsevät, tilaa koskevien arviointien on 
katettava koko hydrosfääri, siis sekä pinta- että pohjavesi.

Sade, erityisesti voimakas sade, liuottaa maaperän monia aineita, myös kasvinsuojeluaineita. 
Pintaveden valuman ansiosta nämä aineet pääsevät pintaveteen ja suodattumisen kautta 
pohjaveteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 253
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
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ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
erityisesti riskialttiiden ihmisryhmien, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, kun käytettävissä on 
menetelmät tällaisten vaikutusten 
arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 254
4 artiklan 3 kohdan e alakohdan iii alakohta

iii) sen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen.

iii) sen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen pitkällä aikavälillä.

Or. el

Perustelu

Asetuksen yhtenä välittömänä tavoitteena olisi oltava vaikutusten tarkastelu biologiseen 
monimuotoisuuteen pitkällä aikavälillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 255
4 artiklan 3 kohdan e alakohdan iii a alakohta (uusi)

iii a) sen tuhoisa vaikutus uhanalaisiin 
lajeihin.

Or. pl

Perustelu

Punaisella listalla olevien uhanalaisten lajien elinympäristöjä on monin paikoin Euroopassa.

Torjunta-aineet ja muut kasvinsuojeluaineet uhkaavat erityisesti lintuja, jotka muuttavat ja 
keräävät ravintonsa monilta eri alueilta, joissa sovelletaan ruiskutusta ja muita käsittelyjä, 
joissa käytetään muun muassa torjunta-aineita. Harvinaisten lajien ruokinta saastuneilla 
alueilla saattaa aiheuttaa niiden lajien häviämisen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 256
4 artiklan 4 kohta

4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 ja 3 
kohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, kun 
täyttyminen on osoitettu vähintään yhden
kyseistä tehoaineitta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman 
edustavan käyttötarkoituksen osalta.

4. 4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 ja 
3 kohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, 
kun täyttyminen on osoitettu kyseistä 
tehoainetta sisältävien kaikkien 
kasvinsuojeluaineiden ja valmisteiden 
kaikkien edustavien käyttötarkoitusten
osalta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kasvinsuojeluaineet usein sisältävät erilaisia aineita ja että 
tehosteaineet, apuaineet ja muut aineet voivat muuttaa tehoaineen toimintaa valmisteessa, ei 
voida olettaa, että tehoainetta sisältävillä eri tuotteilla ja valmisteilla ei ole haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin vain sillä perusteella, että jonkin kyseistä tehoainetta sisältävän tuotteen 
osalta on vahvistettu, että vaikutusta ei ole.  Kaikkien tuotteiden ja valmisteiden mahdolliset 
terveyshaitat, myös yhteisvaikutukset, on arvioitava ennen luvan myöntämistä, jotta voidaan 
varmistua, ettei haitallisia vaikutuksia ole.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 257
4 artiklan 4 kohta

4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 ja 3 
kohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, kun 
täyttyminen on osoitettu vähintään yhden
kyseistä tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman
edustavan käyttötarkoituksen osalta.

4. 4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 ja 
3 kohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, 
kun täyttyminen on osoitettu vähintään 
viiden kyseistä tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen kaikkien edustavien
käyttötarkoitusten osalta.

Or. en

Perustelu

Aineille on annettava lupa, mikäli ehdot täytetään kaikkien edustavien käyttötarkoitusten 
osalta eikä vain yhden käyttötarkoituksen osalta. Samalla tavalla vain yksi tai kaksi tuotetta 
arvioidaan silloin, kun aine on eri pitoisuuksina läsnä useassa tuotteessa yhdessä erilaisten 
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lisäaineiden kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas
arkistus 258

4 a artikla (uusi)

Eläinkokeet
Eläinkokeiden välttämiseksi on 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen soveltamiseksi 
ainoastaan viimeisenä keinona. On 
edistettävä muita kuin eläimiin perustuvia 
kokeita ja älykkäitä testistrategioita, ja 
päällekkäisten eläinkokeiden tekeminen 
selkärankaisilla on kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden testistrategioiden ja tiedon pakollisen jakamisen edistämisellä voidaan 
merkittävästi vähentää käytettyjen eläinten lukumäärää.


