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Bart Staes
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineita koskevista 
tilastoista

Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Torjunta-aineiden myyntiä ja käyttöä 
koskevat yhdenmukaistetut ja 
vertailukelpoiset tilastot ovat välttämättömiä 
yhteisön lainsäädännön ja toimintalinjojen 
kehittämiseksi torjunta-aineiden kestävän 
käytön teemakohtaisen strategian 
yhteydessä.

(3) Torjunta-aineiden tuotantoa, tuontia, 
vientiä, myyntiä, jakelua ja käyttöä 
koskevat yhdenmukaistetut ja 
vertailukelpoiset tilastot ovat välttämättömiä 
yhteisön lainsäädännön ja toimintalinjojen 
kehittämiseksi torjunta-aineiden kestävän 
käytön teemakohtaisen strategian 
yhteydessä.

Or. pl

Perustelu

Tuotanto, tuonti, vienti ja jakelu ovat olennaisina tekijöitä, jotka on otettava mukaan torjunta-
aineiden kestävän käytön strategiaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Koska biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY on melko uusi, ja sen 
vaikutukset tulevat esille vasta hyvän aikaa 
vuoden 2006 jälkeen, jolloin saadaan 
valmiiksi ensimmäinen biosidituotteissa 
käytettävien tehoaineiden arviointi, ei 
komissiolla eikä useimmilla jäsenvaltioilla 
ole vielä riittävästi tietoa tai kokemusta, jotta 
voitaisiin tehdä ehdotuksia biosidejä 
koskeviksi lisätoimenpiteiksi. Tämän 
asetuksen soveltamisala rajoittuu siten 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluviin 
kasvinsuojeluaineisiin, joiden osalta 
tiedonkeruusta on jo paljon kokemusta. 
Tarvittaessa soveltamisalaa voidaan 
myöhemmin laajentaa biosideihin.

(4) Koska biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY on melko uusi, ja sen 
vaikutukset tulevat esille vasta hyvän aikaa 
vuoden 2006 jälkeen, jolloin saadaan 
valmiiksi ensimmäinen biosidituotteissa 
käytettävien tehoaineiden arviointi, ei 
komissiolla eikä useimmilla jäsenvaltioilla 
ole vielä riittävästi tietoa tai kokemusta, jotta 
voitaisiin tehdä ehdotuksia biosidejä 
koskeviksi lisätoimenpiteiksi. Tämän 
asetuksen soveltamisala rajoittuu siten 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluviin 
kasvinsuojeluaineisiin, joiden osalta 
tiedonkeruusta on jo paljon kokemusta. 
Biosidituotteet sisällytetään 
soveltamisalaan komission ensimmäiseen 
kertomukseen mennessä.

Or. en

Perustelu

Useimmissa tapauksissa biosidien tehoaineita käytetään myös kasvinsuojeluaineina. 
Biosideillä on melkein samat terveys- ja ympäristövaikutukset. Biosidituotteista tunnetaan 
kaikki tuotetyypit, tuotanto ja kauppa; siksi ne olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Koska biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 98/8/EY on melko uusi, 
ja sen vaikutukset tulevat esille vasta hyvän 

(4) Tämän asetuksen soveltamisala kattaa 
torjunta-aineet, joihin kuuluvat sekä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
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aikaa vuoden 2006 jälkeen, jolloin saadaan 
valmiiksi ensimmäinen biosidituotteissa 
käytettävien tehoaineiden arviointi, ei 
komissiolla eikä useimmilla jäsenvaltioilla 
ole vielä riittävästi tietoa tai kokemusta, 
jotta voitaisiin tehdä ehdotuksia biosidejä 
koskeviksi lisätoimenpiteiksi. Tämän 
asetuksen soveltamisala rajoittuu siten
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluviin 
kasvinsuojeluaineisiin, joiden osalta 
tiedonkeruusta on jo paljon kokemusta. 
Tarvittaessa soveltamisalaa voidaan 
myöhemmin laajentaa biosideihin.

soveltamisalaan kuuluvat 
kasvinsuojeluaineet että biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/8/EY1 soveltamisalaan kuuluvat, 
mainitun direktiivin liitteessä V 
vahvistettujen tuotetyyppien 14–
19 biosidituotteet.

________
1 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1, direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2007/47/EY (EUVL L 247, 
21.9.2007, s. 21).

Or. en

Perustelu

Päätös asetuksen soveltamisalan laajentamisesta johtuu siitä, että biosidituotteita voidaan 
käyttää samoin kuin kasvinsuojeluaineita. Ne voivat sisältää samoja tehoaineita kuin 
kasvinsuojeluaineet, ja niiden koostumus on joskus samanlainen (esim. ehdotuksen liitteen III 
jyrsijämyrkyt ja desinfiointiaineet on voitu rekisteröidä kasvinsuojeluaineina tai 
biosidituotteina käyttötarkoituksesta riippuen. Tuotteet, joita käytetään suorasti tai 
epäsuorasti viljelykasveilla niiden suojelemiseksi haitallisilta eliöiltä, ovat 
kasvinsuojeluaineita, mutta yleishygieniaan desinfiointiaineina käytetyt tuotteet ovat 
biosidituotteita). Myös käyttötapa voi olla hyvin samankaltainen, sillä esim. joitakin 
biosididirektiivin soveltamisalaan kuuluvia hyönteismyrkkyjä levitetään lentolevityksellä 
aivan kuten joitakin kasvinsuojeluaineita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Komission kokemukset 
kasvinsuojeluaineiden myyntiä ja käyttöä 
koskevien tietojen keruusta useiden vuosien 

Komission kokemukset 
kasvinsuojeluaineiden myyntiä ja käyttöä 
koskevien tietojen keruusta useiden vuosien 
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ajalta ovat osoittaneet, että tarvitaan 
yhdenmukaistettu menetelmä tilastotietojen 
keräämiseksi yhteisön tasolla sekä 
jakeluketjusta että käyttäjiltä. Koska 
tavoitteena on laskea tarkat riski-
indikaattorit torjunta-aineiden kestävän 
käytön teemakohtaisen strategian 
mukaisesti, tilastojen on lisäksi ulotuttava 
tehoaineiden tasolle.

ajalta ovat osoittaneet, että tarvitaan 
yhdenmukaistettu menetelmä tilastotietojen 
keräämiseksi yhteisön tasolla tuottaja-
jakelija-käyttäjäketjusta. Koska tavoitteena 
on laskea tarkat riski-indikaattorit torjunta-
aineiden kestävän käytön teemakohtaisen 
strategian mukaisesti, tilastojen on lisäksi 
ulotuttava tehoaineiden tasolle, erityisesti 
kasvi- ja eläintuotteissa, jotta voidaan 
vähentää kuluttajalle ravintoketjun päässä 
aiheutuvia riskejä.

Or. pl

Perustelu

Tilastotietojen keruuketjusta puuttui joitain linkkejä. Ne mainitaan asiakirjan muissa osissa, 
esimerkiksi johdanto-osan 6 kappaleessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Eri tiedonkeruuvaihtoehtoja arvioitiin 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
teemakohtaisen strategian vaikutusten 
arvioinnissa, ja parhaana vaihtoehtona 
suositeltiin pakollista tiedonkeruuta, sillä se 
mahdollistaisi tarkkojen ja luotettavien 
tietojen saamisen kasvinsuojeluaineiden 
tuotannosta, jakelusta ja käytöstä nopeasti ja 
kustannustehokkaasti.

(6) Eri tiedonkeruuvaihtoehtoja arvioitiin 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
teemakohtaisen strategian vaikutusten 
arvioinnissa, ja parhaana vaihtoehtona 
suositeltiin pakollista tiedonkeruuta, sillä se 
mahdollistaisi tarkkojen ja luotettavien 
tietojen saamisen ja seurannan 
kasvinsuojeluaineiden tuotannosta, jakelusta 
ja käytöstä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Or. pl

Perustelu

Torjunta-aineiden käytön vähentäminen edellyttää paitsi tiedonkeruuta, tutkimuksia ja 
tilastojen laatimista, myös tilastojen seurantaa ympäristövaikutusten näkökulmasta 
geosysteemien ja ihmisen elämän suojelemiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Yhteisön tilastoista 17 päivänä 
helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 322/97 muodostaa viitekehyksen 
tämän asetuksen säännöksille. Sen mukaan 
tilastojen laatimisessa on noudatettava 
puolueettomuutta, luotettavuutta, 
objektiivisuutta, tieteellistä 
riippumattomuutta, kustannustehokkuutta ja 
tilastosalaisuutta.

(8) Yhteisön tilastoista 17 päivänä 
helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 322/97 muodostaa viitekehyksen 
tämän asetuksen säännöksille. Sen mukaan 
tilastojen laatimisessa on noudatettava 
puolueettomuutta, luotettavuutta, 
objektiivisuutta, tieteellistä 
riippumattomuutta, tarkkuutta, 
kustannustehokkuutta ja tilastosalaisuutta.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Kaupallisesti arvokkaiden tietojen 
luottamuksellisuus turvataan muiden muassa 
julkaistavien tilastotietojen asianmukaisella 
aggregoinnilla.

(9) Kaupallisesti arvokkaiden tietojen 
luottamuksellisuus turvataan muiden muassa 
julkaistavien tilastotietojen asianmukaisella 
aggregoinnilla. Aggregointi ei kuitenkaan 
saa vaarantaa terveyttä eikä 
ympäristöturvallisuutta.

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen suoja ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu on saatettava 
tasapainoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Kaupallisesti arvokkaiden tietojen 
luottamuksellisuus turvataan muiden 
muassa julkaistavien tilastotietojen 

(9) Kasvinsuojeluaineita varten on luotava 
avoin raportointi- ja seurantajärjestelmä, ja 
kaupallisesti arvokkaiden tietojen 
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asianmukaisella aggregoinnilla. luottamuksellisuus on turvattava muiden 
muassa julkaistavien tilastotietojen 
asianmukaisella aggregoinnilla. On 
kuitenkin saatava aikaa kompromissi, 
jonka mukaan valitut 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
tiedot julkistetaan Århusin yleissopimuksen 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Kaikki kerätyt tiedot eivät ole luottamuksellisia, joten ne olisi julkistettava. Tavoitteena on 
EU:n kansalaisille tiedottaminen ja heidän valistaminen (Århusin yleissopimuksen 
mukaisesti) sekä kasvinsuojeluaineiden perusteettoman käytön mahdollisesti synnyttämien 
vaarojen ennaltaehkäisy.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Olisi arvioitava tietojen keräämistä 
ihmisten ja eläinten terveyteen sekä 
ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. 
Arvion tulokset olisi esitettävä julkisesti 
Internetissä.

Or. pl

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön kohdistuviin 
vaikutuksiin on kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Ne voivat johtaa päätöksen vetää aine 
markkinoilta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Asetuksella luodaan säädöskehys 1. Asetuksella luodaan säädöskehys 
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kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevien yhteisön 
tilastojen tuottamiselle.

torjunta-aineiden markkinoille saattamista 
ja käyttöä koskevien yhteisön tilastojen 
tuottamiselle.

Or. en

Perustelu

Tilastoasetuksen ja torjunta-ainesäännöstön määritelmät on yhdenmukaistettava. Termin 
"kasvinsuojeluaineet" käyttö tässä ehdotuksessa sen otsikko mukaan lukien saattaa aiheuttaa 
sekaannusta, koska kaikkien ehdotusten otsikoissa käytetään termiä "torjunta-aineet". 
"Kasvinsuojeluaineet" olisi korvattava "torjunta-aineilla" kauttaaltaan asetuksen tekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Asetuksella luodaan säädöskehys 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevien yhteisön 
tilastojen tuottamiselle.

1. Asetuksella luodaan säädöskehys 
kasvinsuojeluaineiden tuotantoa, 
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevien yhteisön tilastojen tuottamiselle.

Or. pl

Perustelu

Kasvinsuojeluaineita koskevien tilastojen on katettava aineiden tuotanto, markkinoille 
saattaminen ja käyttö, jotta valvonta olisi luotettavaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 26
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Asetuksella luodaan säädöskehys 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevien yhteisön 
tilastojen tuottamiselle.

1. Asetuksella luodaan säädöskehys 
kasvinsuojeluaineiden ja biosidituotteiden
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevien yhteisön tilastojen tuottamiselle. 

Or. en
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Perustelu

Useimmissa tapauksissa biosidien tehoaineita käytetään myös kasvinsuojeluaineina. 
Biosideillä on melkein samat terveys- ja ympäristövaikutukset. Biosidituotteista tunnetaan 
kaikki tuotetyypit, tuotanto ja kauppa; siksi ne olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 LUETELMAKOHTA

– markkinoille saatettujen 
kasvinsuojeluaineiden vuosittaisia määriä 
liitteen I mukaisesti,

– tuotettujen ja markkinoille saatettujen 
kasvinsuojeluaineiden vuosittaisia määriä 
liitteen I mukaisesti,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 A LUETELMAKOHTA (uusi)

– markkinoille saatettujen biosidituotteiden 
vuosittaisia määriä biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY liitteen I, I A ja I B 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ks. 1 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 29
2 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) ’kasvinsuojeluaineella’ direktiivin 
91/414/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 2 artiklan 1 kohdan mukaista 

a) 'torjunta-aineella' aineita, joihin 
kuuluvat
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kasvinsuojeluainetta,
a a) direktiivin 91/414/ETY, sellaisena kuin 
se on muutettuna, 2 artiklan 1 kohdassa 
määritellyt kasvinsuojeluaineet,
a b) biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/8/EY määritellyt, 
mainitun direktiivin liitteessä V 
vahvistettujen tuotetyyppien 14–19 
biosidituotteet,

Or. en

Perustelu

Koska "kasvinsuojeluaineet" korvataan kaikkialla asetuksen tekstissä "torjunta-aineilla", on 
tehtävä selväksi, mitä torjunta-aineilla tarkoitetaan. Tässä tapauksessa torjunta-aineet 
kattavat edellä mainitussa direktiivissä määritellyt kasvinsuojeluaineet sekä samat 
biosidituotteet, joista säädetään torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annetussa 
puitedirektiivissä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 30
2 ARTIKLAN A A ALAKOHTA (uusi)

a a) 'tilastoilla' tämän asetuksen 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tilastotietoja,

Or. pl

Perustelu

Käsillä olevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen kasvinsuojeluaineita 
koskevista tilastoista on sisällytettävä tilastojen määritelmä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 31
2 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) ’markkinoille saattamisella’ direktiivin 
91/414/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 2 artiklan 10 kohdassa 
määriteltyä markkinoille saattamista, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 32
2 ARTIKLAN F ALAKOHTA

(f) ’ammattimaisella käyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää 
ammatissaan torjunta-aineita, mukaan 
luettuna käyttöhenkilöstö, teknikot, 
työntekijät sekä maanviljelysektorilla ja 
muilla kuin maanviljelysektorilla 
työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 3 artiklan mukaisesti,

(f) ’ammattimaisella käyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää 
ammatissaan kasvinsuojeluaineita, mukaan 
luettuna käyttöhenkilöstö, teknikot, 
työntekijät sekä maanviljelysektorilla ja 
muilla kuin maanviljelysektorilla 
työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat 
kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 3 artiklan mukaisesti,

Or. de

Perustelu

Muutetaan tilastoitavan aineryhmän nimitys osuvammaksi. Ks. myös asetusehdotuksen 
otsikko.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 33
3 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä liitteissä I ja 
II lueteltujen ominaistietojen 
määrittelemiseen tarvittavat tiedot käyttäen 
seuraavia menetelmiä:

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä liitteissä I ja 
II lueteltujen ominaistietojen 
määrittelemiseen tarvittavat tiedot käyttäen 
seuraavia menetelmiä tai niiden 
yhdistelmää:

Or. de

Perustelu

Kielellisesti loogisempi sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 34
3 ARTIKLAN 1 KOHDAN -1 LUETELMAKOHTA (uusi)

– torjunta-aineiden tuottajilta, myyjiltä ja 
maahantuojilta saatavat tiedot,

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden tuottajilla, myyjillä ja maahantuojilla on kaikkein merkityksellisintä tietoa 
kasvinsuojeluaineiden ja biosidituotteiden saattamisesta markkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 35
3 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 LUETELMAKOHTA

– kyselytutkimukset, – kyselytutkimukset ja seuranta,

Or. pl
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Perustelu

Torjunta-aineiden käytön vähentäminen edellyttää paitsi tiedonkeruuta, tutkimuksia ja 
tilastojen laatimista, myös tilastojen seurantaa ympäristövaikutusten näkökulmasta 
geosysteemien ja ihmisen elämän suojelemiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 36
3 ARTIKLAN 1 KOHDAN 4–5 LUETELMAKOHTA

– hallinnolliset lähteet, tai – muut hallinnolliset lähteet, tai

– näiden menetelmien yhdistelmät, mukaan 
luettuna tilastollinen estimointi asiantuntija-
arvioiden tai mallien perusteella.

– tilastollinen estimointi asiantuntija-
arvioiden tai mallien perusteella.

Or. de

Perustelu

Kielellisesti loogisempi sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 37
3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
tilastotiedot, mukaan luettuna 
luottamukselliset tiedot, komissiolle 
liitteissä I ja II määriteltyjen aikataulujen ja 
tilastojaksojen mukaisesti. Tiedot on 
esitettävä liitteessä III annetun luokituksen 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
tilastotiedot komissiolle liitteissä I ja II 
määriteltyjen aikataulujen ja tilastojaksojen 
mukaisesti. Tiedot on esitettävä liitteessä III 
annetun luokituksen mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat luottamuksellisuussyistä aggregoida 
tiedot.

Or. de

Perustelu

1. Tilastoasetuksen tavoitteeksi asetettuun riski-indikaattorien kehittämiseen tarvitaan vain 
määriteltyjä tilastotietoja, ei luottamuksellisia tietoja. Ilmaisu on siksi tarpeeton. 



AM\690001FI.doc 13/19 PE396.535v01-00

FI

2. Liitteessä III annetun luokituksen mukaisesti toimitettavat tiedot on voitava toimittaa
aggregoituina, jottei paljasteta arkaluonteisia liikesalaisuuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 38
3 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luottamuksellisuussyistä komissio 
aggregoi tiedot tarvittaessa ennen 
julkaisemista liitteessä III esitetyn 
kemiallisen luokituksen tai tuoteluokkien 
mukaisesti.

6. Luottamuksellisuussyistä komissio 
aggregoi tiedot ennen julkaisemista liitteessä 
III esitetyn kemiallisen luokituksen tai 
tuoteluokkien mukaisesti. 

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 
1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 322/97 15 artiklan mukaisesti 
luottamuksellisia ovat yksinomaan yhteisön 
tilastojen tuottamiseen saadut tiedot, joita 
käytetään ainoastaan tilastotarkoituksiin, 
jolleivät tietojen luovuttajat ole 
yksiselitteisesti antaneet suostumustaan 
niiden käyttämiseen muihin tarkoituksiin. 
Komissio aggregoi tiedot ennen 
julkaisemista liitteessä III esitetyn 
kemiallisen luokituksen tai tuoteluokkien 
mukaisesti, jos se on 
luottamuksellisuussyistä tarpeen.

Or. de

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen käsittelyä on säänneltävä paitsi julkaisemisen varalta, myös jottei 
niitä käytettäisi muuhun kuin ennalta määrättyyn tarkoitukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 39
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

d) mukaan otettavien aineiden luettelon 
mukauttaminen ja näiden aineiden luokittelu 
liitteessä III tarkoitettuihin tuoteluokkiin ja 

d) mukaan otettavien aineiden luettelon 
mukauttaminen ja näiden aineiden luokittelu 
liitteessä III tarkoitettuihin tuoteluokkiin ja 
kemiallisiin luokkiin. Aineiden luetteloa on 
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kemiallisiin luokkiin. mukautettava säännöllisesti ja 
tehoaineiden jatkuvan tarkastelun 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tehoaineiden luettelo on ajantasaistettava aina, kun uusi tehoaine lisätään lupamenettelyn 
liitteeseen I, eritoten koska tehoaineiden luettelo ajantasaistetaan puitedirektiivin mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 40
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

Ensimmäinen kertomus esitetään tämän 
asetuksen voimaantuloa seuraavan 
seitsemännen kalenterivuoden loppuun 
mennessä.

Ensimmäinen kertomus esitetään tämän 
asetuksen voimaantuloa seuraavan 
neljännen kalenterivuoden loppuun 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Suurin osa tiedoista on saatavilla, joten ensimmäinen kertomus on annettava mahdollisimman 
pian.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 41
LIITE 1, OTSIKKO

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat tilastot

Kasvinsuojeluaineiden tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat tilastot

Or. pl

Perustelu

Tilastojen on katettava kasvinsuojeluaineiden tuotanto ja markkinoille saattaminen.



AM\690001FI.doc 15/19 PE396.535v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 42
LIITE I, 1 JAKSO

Tilastojen on katettava kaikki liitteessä III 
olevassa luettelossa mainitut tehoaineet, 
suoja-aineet ja tehosteaineet, joita sisältyy 
kussakin jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettuihin kasvinsuojeluaineisiin. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä kahdenkertaisen 
laskennan välttämiseen tuottetta koskevien 
ehtojen muuttuessa tai hyväksynnän 
siirtyessä toimittajalta toiselle.

Tilastojen on katettava kaikki liitteessä III 
olevassa luettelossa mainitut aineet, joita 
sisältyy kussakin jäsenvaltiossa markkinoille 
saatettuihin kasvinsuojeluaineisiin. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä kahdenkertaisen 
laskennan välttämiseen tuotetta koskevien 
ehtojen muuttuessa tai hyväksynnän 
siirtyessä toimittajalta toiselle. 

Or. de

Perustelu

Kolme aineryhmää on jo mainittu "aineen" määritelmässä 2 artiklan b alakohdassa ja liitteen 
III johdantokappaleessa, joissa ne pitääkin mainita. Tässä niiden mainitseminen on turhaa ja 
kielellisesti kömpelöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 43
LIITE I, 2 JAKSO

Kunkin liitteessä III luetellun, markkinoille 
saatettuihin kasvinsuojeluaineisiin sisältyvän 
aineen määrä on ilmoitettava.

Kunkin liitteessä III luetellun, markkinoille 
saatettuihin kasvinsuojeluaineisiin ja 
biosidituotteisiin sisältyvän aineen määrä on 
ilmoitettava jäsenvaltiokohtaisesti.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on vähentää torjunta-aineista aiheutuvia riskejä ja vertailla eri 
jäsenvaltioiden tilannetta. Tähän päästää vain, jos on saatavilla kansallista ja alueellista 
tietoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 44
LIITE I, 3 JAKSO

Tiedot ilmoitetaan kilogrammoina kyseistä 
ainetta.

Tiedot ilmoitetaan kilogrammoina kyseistä 
tehoainetta.

Or. en

Perustelu

Tehoaine on oikea nimitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 45
LIITE I, 6 JAKSO, 3 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Arviot aiheuttaisivat merkittävän hallinnollisen taakan, eikä ole selvää, että niitä välttämättä 
tarvittaisiin kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattorien määrittämiseen, mikä on tietojen 
keräämisen tarkoitus. Turhan lisätaakan välttämiseksi säännös on poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 46
LIITE I, 6 JAKSO, 3 KOHTA

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

Toista viitevuotta koskevassa selvityksessä 
on esitettävä karkea arvio siitä, mikä on 
kuhunkin liitteessä III mainittuun 
pääryhmään kuuluvien aineiden osuus 
maatalouskäyttöön ja muuhun kuin 
maatalouskäyttöön, erityisesti kuntien 
viheralueilla, maanteiden ja rautateiden 
kunnossapidossa, kaupunkialueiden 
tiiviillä/läpäisemättömillä pinnoilla sekä 
yksityiskäyttöön tarkoitettuihin markkinoille 
saatettuihin kasvinsuojeluaineisiin 
sisältyvien aineiden kokonaismäärästä. 
Nämä arviot on tarkistettava viiden vuoden 
välein.

Or. en

Perustelu

Veden saastuminen torjunta-aineista on vakava kysymys kaikkialla Euroopassa, ja 
epävirallisen näytön perusteella pääosa saasteista tulee muualta kuin maataloudesta (esim. 
aineiden käytöstä tiiviillä/läpäisemättömillä pinnoilla ja peltojen valumavesistä).

Tarkistuksen esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu

Tarkistus 47
LIITE II, 1 JAKSO, 1 KOHTA

1. Tilastojen on katettava 
kasvinsuojeluaineiden käyttö maataloudessa 
kaikissa jäsenvaltioissa.

1. Tilastojen on katettava torjunta-aineiden
käyttö maataloudessa kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Liitteessä II olisi rajoituttava torjunta-aineiden käyttöön maataloudessa, koska tilastollisesti 
olisi erittäin vaikea arvioida torjunta-aineiden muuta kuin maatalouskäyttöä, sillä 
mahdollisia käyttäjiä on niin monenlaisia eikä asiasta ole kokemusta tai yhdenmukaistettua 
lähestymistapaa. Muutoin asetuksen tehokkuus kärsii ja kustannukset kasvavat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 48
LIITE II, 1 JAKSO, 3 KOHTA

3. Tilastojen on katettava kaikki liitteessä III 
olevassa luettelossa mainitut tehoaineet, 
suoja-aineet ja tehosteaineet, joita sisältyy 
kyseisille viljelykasveille kyseisen 
viitejakson aikana käytettyihin 
kasvinsuojeluaineisiin.

3. Tilastojen on katettava kaikki liitteessä III 
olevassa luettelossa mainitut aineet, lukuun 
ottamatta suoja-aineita ja tehosteaineita, 
joita sisältyy kyseisille viljelykasveille 
kyseisen viitejakson aikana käytettyihin 
kasvinsuojeluaineisiin. 

Or. de

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattorien määrittämiseen, jota varten tietoja kerätään, ei 
tarvita suoja-aineita ja tehosteaineita. Niiden mukaan ottaminen myös lisäisi merkittävästi 
hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Siksi näitä aineryhmiä on turha sisällyttää liitteeseen 
II.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 49
LIITE II, 2 JAKSO, 1 KOHTA

1. Kunkin liitteessä III luetellun, kullekin 
valitulle viljelykasville käytettyyn 
kasvinsuojeluaineeseen sisältyvän aineen 
määrä ilmoitetaan yhdessä 
kokonaisviljelyalan ja kullakin aineella 
”käsitellyn viljelyalan” kanssa.

1. Kunkin liitteessä III luetellun, kullekin 
valitulle viljelykasville käytettyyn 
kasvinsuojeluaineeseen sisältyvän aineen 
määrä ilmoitetaan yhdessä tilastoidun 
kokonaisviljelyalan ja kullakin aineella 
”käsitellyn viljelyalan” kanssa.

Or. de

Perustelu

Täsmennystä tarvitaan, jotta saatavilla olevia tilastoja voidaan käyttää mainitun määrän 
määrittämiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 50
LIITE II, 3 JAKSO, 1 KOHTA

1. Aineiden määrät ilmoitetaan 
kilogrammoina.

1. Tehoaineiden määrät ilmoitetaan 
kilogrammoina.

Or. en

Perustelu

Tehoaine on oikea nimitys.
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