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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisesta strategiasta
(2007/2006(INI))

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle annetun komission tiedonannon "Torjunta-
aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia" (KOM(2006) 372),

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY, annettu 
22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta1,

− ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista (KOM(2006)0373),

− ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (KOM(2006)0388),

− ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan,

− ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan, jonka nojalla ympäristönsuojelu 
on sisällytettävä yhteisön politiikan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän 
kehityksen edistämiseksi,

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, annettu 
23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla2,

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista3, neuvoston direktiivin 
98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta4, neuvoston direktiivin 75/440/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, 
jäsenvaltioissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista5 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta6,

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 

  
1 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.
3 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.
5 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 26.
6 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.
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lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta1

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/121/EY vaarallisten aineiden 
luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen 
mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta annettuun 
asetukseen (EY) N:o 1907/20062,

− ottaa huomioon Euroopan komission yhteenvetoraportin "Possibilities for Future EU 
Environmental Policy on Plant Protection Products" (1997),

− ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 säännön,

− ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2007),

A. katsoo, että kasvinsuojeluaineiden käyttö EU:ssa pysyi huomattavana vuosina 1992–2003 
eikä ole vähentynyt,

B. katsoo, että ympäristöstä, erityisesti maaperästä ja vedestä, löytyy edelleen epätoivottuja 
määriä tiettyjä torjunta-aineita ja että maataloustuotteista löytyy edelleen lainsäädännön 
raja-arvot ylittäviä jäämiä,

C. katsoo, että vaikka torjunta-aineiden käytöstä saatava hyöty ja niiden rooli tehokkaan ja 
kestävän, kilpailukykyisen eurooppalaisen maataloustuotannon takaamisessa on kiistaton, 
pitäisi suurelle yleisölle tiedottaa enemmän niiden käyttöön liittyvistä mahdollisista 
terveys- ja ympäristöriskeistä ja lyhyen ja pitkän aikavälin haitallisista vaikutuksista,

D. katsoo, ettei ole olemassa avointa järjestelmää torjunta-aineiden käytöstä ja tuotteiden 
jäämätasoista raportointia ja niiden tarkkailua varten ja ettei asianmukaisia indikaattoreita 
ole kehitetty,

1. tiedostaa, että on tarpeen laatia lainsäädännölliset puitteet torjunta-aineiden käytölle, sillä 
voimassa oleva lainsäädäntö on osoittautunut riittämättömäksi torjunta-aineiden käytöstä 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja riskien vähentämisessä;

2. suhtautuu myönteisesti torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaiseen strategiaan, 
jossa määritetään nykyisen lainsäädännön puutteet ja ehdotetaan käyttövaiheen sääntelyä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja niiden elämänkaaren lopun välisen 
aukon täyttämiseksi;

3. huomauttaa, että torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia kattaa 
ainoastaan kasvinsuojeluaineet, jotka muodostavat vain osan torjunta-aineista, ja kehottaa 
komissiota laajentamaan teemakohtaisen strategian soveltamisalaa kattamaan 
mahdollisimman pian myös biosidit;

  
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
2 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850.
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4. pitää olennaisena torjunta-aineiden käyttäjien käytäntöjen parantamista väärinkäytösten, 
liikakäytön ja myrkytysonnettomuuksien välttämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
ammattimaisten torjunta-aineiden käyttäjien koulutusjärjestelmään, jota varten komission 
pitäisi laatia suuntaviivoja, joissa otetaan huomioon Euroopan eri alueiden väliset erot;

5. korostaa, että torjunta-aineiden käytöstä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaroja ja 
riskejä ei voida tehokkaasti vähentää ilman rakentavaa vuoropuhelua ja valmiuksien 
kehittämistä, mukaan lukien rahoitustuki, yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa;

6. painottaa tiedotusvälineiden roolin merkitystä suuren yleisön informoimisessa torjunta-
aineisiin liittyvissä kysymyksissä;

7. suhtautuu myönteisesti komission valitsemiin toimenpiteisiin; korostaa, että 
jäsenvaltioiden kunnianhimoiset kansalliset toimintasuunnitelmat ovat keskeisiä tekijöitä 
koko prosessissa;

8. pahoittelee kuitenkin, että komissio päätti jättää määrälliset ja laadulliset kriteerit pois 
kansallisista toimintasuunnitelmista alentaen näin niiden tavoitetasoa;

9. korostaa, että ilman määrällisiä käytön vähentämistä koskevia tavoitteita kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa ilmaus ”vaarojen, riskien ja torjunta-aineriippuvuuden 
vähentäminen” on erittäin epämääräinen eikä patista jäsenvaltioita vähentämään 
käytettyjen torjunta-aineiden määrää;

10. ehdottaa, että komissio yhdistäisi vaarojen, riskien ja torjunta-aineriippuvuuden 
poistamisen määrällisiin kriteereihin kansallisissa toimintasuunnitelmissa ottaen 
huomioon myönteiset kokemukset joissakin jäsenvaltioissa, jotka jo käyttävät määrällisiä 
vähentämistavoitteita. Kokemus on osoittanut, että torjunta-aineiden käyttöä voidaan 
vähentää ilman huomattavia kustannuksia viljelijöille;

11. on samaa mieltä siitä, että kansalliset toimintasuunnitelmat tulee mukauttaa kunkin 
jäsenvaltion erityisolosuhteisiin;

12. suhtautuu myönteisesti komission toteamukseen, että teemakohtaisen strategian odotetaan 
erityisesti vähentävän torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen;

13. pahoittelee, että vaikka torjunta-aineet liitetään immunologisiin vaikutuksiin, 
hormonaalisiin haittavaikutuksiin, neurotoksisiin häiriöihin ja syöpään1, terveys 
mainitaan teemakohtaisessa strategiassa vain ohimennen;

14. huomauttaa, että sikiöt, lapset ja raskaana olevat naiset, iäkkäät ja aiemmista 
terveysongelmista kärsivät henkilöt ovat herkempiä torjunta-aineille ja altistuvat niille, 
erityisesti erityyppisten torjunta-aineiden yhteisvaikutukselle, enemmän kuin aikuiset;

15. katsoo, että on tärkeää tutkia enemmän torjunta-aineiden käytön vaikutuksia terveyteen;

16. suhtautuu erittäin myönteisesti niin kutsuttuun korvaamisperiaatteeseen, jonka mukaan 

  
1 Euroopan ympäristöterveysstrategia, KOM(2003)0338, s. 5.
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vaarallisemmat aineet poistetaan markkinoilta silloin, kun turvallisempia vaihtoehtoja on 
olemassa, ja korostaa tarvetta käyttää muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja;

17. on sitä mieltä, että on välttämätöntä nimetä alueita, joilla torjunta-aineiden käyttöä 
rajoitetaan tai se kielletään, ja suojella vesiympäristöä tehokkaammin torjunta-aineiden 
aiheuttamalta pilaantumiselta epätoivottavan altistumisen välttämiseksi; katsoo, että tulisi 
ottaa käyttöön riittävän leveitä puskurivyöhykkeitä ottaen huomioon erilaiset 
maantieteelliset ja sääolosuhteet;

18. panee merkille torjunta-aineiden aiheuttaman Euroopan pohjavesien ja pintavesien 
saastumisen; huomauttaa, että vettä puhdistetaan kuitenkin yleensä vain ihmisten 
käyttöön, kun loput saastuneesta vedestä kulkeutuu ihmisruumiiseen kasvien ja eläinten 
kautta, mikä jatkossa aiheuttaa korkeita hoitokustannuksia;

19. myöntää, että lentolevityksen kieltäminen on väistämätöntä; katsoo kuitenkin, että 
lentolevitystä voidaan käyttää silloin, kun se tarjoaa selkeän ympäristöhyödyn, tai jos 
muita toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole olemassa; samalla pitäisi kuitenkin olla 
pakollista ilmoittaa suurelle yleisölle lentolevityksen ajankohdasta sekä torjunta-aineen 
määrästä ja tyypistä;

20. kehottaa komissiota asettamaan jäämien enimmäismäärät mahdollisimman alhaisiksi, 
paitsi jos voidaan todistaa, että edes parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja menetelmät 
eivät voi ehkäistä tietyn tason alittavia jäämiä; vaatii jäsenvaltioita parantamaan torjunta-
ainepitoisuuksien seurantaa elintarvikkeissa ja ympäristössä;

21. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen kehottaa jäsenvaltioita poistamaan säädökset, jotka 
sallivat jäsenvaltioiden soveltaa torjunta-aineisiin alennettuja ALV-kantoja;

22. vaatii komissiota ehdottamaan integroitua tuholaistorjuntaa varten selkeitä määritelmiä ja 
vähimmäisvaatimuksia;

23. on tietoinen siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan muodostaviin erilaisiin säädöksiin on 
sisällytetty lukuisia ympäristökysymyksiä, mikä tekee maatalouden tuotantomenetelmistä 
ympäristöystävällisempiä;

24. kehottaa jäsenvaltioita edistämään vähän torjunta-aineita käyttävää viljelyä ja 
luonnonmukaista viljelyä sekä varmistamaan, että ammattimaiset torjunta-aineiden 
käyttäjät siirtyvät käyttämään ympäristöystävällisemmin kaikkia saatavilla olevia 
kasvinsuojelutuotteita suosien muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja, vuoroviljelyä ja 
kitkemistä ennemmin kuin torjunta-aineita;

25. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan torjunta-aineiden turvallisen varastoinnin ja 
käsittelyn ja sen, että käyttämättömät, vanhentuneet torjunta-aineet ja tyhjät pakkaukset 
kerätään hallitusti ja käytöstä poistettuja torjunta-aineita käsitellään ongelmajätteitä 
koskevien sääntöjen mukaisesti;

26. on tietoinen siitä, että hyväkuntoinen levityskalusto on olennainen tekijä vähennettäessä 
torjunta-aineista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, ja korostaa, 
että levityskalusto on tarkastettava säännöllisesti;
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27. korostaa, että torjunta-aineiden haitalliset vaikutukset tunnetaan hyvin, kun taas 
muuntogeenisten organismien haitallisia vaikutuksia ei vielä ole osoitettu 
asianmukaisesti; kehottaa siksi tekemään lisätutkimuksia mahdollisuudesta korvata 
torjunta-aineet muuntogeenisillä organismeilla;

28. kehottaa komissiota muokkaamaan teemakohtaisesta strategiasta kehyksen nykyiselle ja 
tulevalle lainsäädännölle; ehdottaa esitettäväksi toteuttamiskelpoista kokoelmaa välineitä, 
jotka eivät ole ristiriidassa keskenään vaan täydentävät toisiaan;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Heinäkuussa 2006 komissio toimitti neuvostolle ja Euroopan parlamentille torjunta-aineiden 
kestävän käytön teemakohtaisen strategian sekä ehdotuksen direktiiviksi torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista ja ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta.

Strategian tavoite on vähentää torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia yleisiä riskejä ja 
negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Strategia perustuu kuudenteen 
ympäristöä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan (hyväksytty heinäkuussa 2002), jossa 
todetaan, että torjunta-aineiden käytön olisi oltava kestävää siten, että siitä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Meidän on oltava tietoisia siitä, että tämän politiikan tärkein tavoite on terveyden ja 
ympäristön suojelu. Torjunta-aineiden käyttöön liittyvien riskien vähentämiseksi on 
ponnisteltu paljon, mutta maaperässä ja vedessä esiintyy silti epätoivottuja määriä näitä 
aineita. Torjunta-ainejäämiä esiintyy kaikissa luontotyypeissä, 44 prosenttia 
hedelmänäytteistä on torjunta-aineiden saastuttamia ja 5,5 prosentissa jäämät ovat sallittua 
enimmäismäärää suurempia. On melkoinen pettymys nähdä, että asiaa käsittelevät 
jäsenvaltioissa useimmiten maatalousministeriöt ympäristöministeriöiden osallistuessa 
toimiin erittäin vähän.

On edelleen kiistämätön tosiasia, että torjunta-aineiden käyttöä säätelemään tarvitaan 
tehokasta lainsäädäntöä. Teemakohtainen strategia täyttää kahden jo säännellyn vaiheen, 
markkinoille saattamisen ja elämänkaaren lopun (jäämien enimmäismäärät ja 
jätelainsäädäntö), välisen aukon. Teemakohtainen strategia sääntelee käyttövaihetta.

Vaikka esittelijä on tietoinen torjunta-aineiden käytön välttämättömyydestä maatalouden 
tuottavuuden kannalta, hän katsoo, että on olemassa muita keinoja vähentää torjunta-aineiden 
käyttöä vähentämättä maatalousalan tuottavuutta. Luonnonmukainen viljely, vuoroviljely, 
kitkeminen tai torjunta-aineiden mahdollinen korvaaminen/osittainen korvaaminen 
muuntogeenisillä organismeilla voisivat olla vaihtoehtoja.

Esittelijä ei halua välittömästi korvata torjunta-aineita muuntogeenisillä organismeilla. 
Kysymys on siitä, että kemikaalien/torjunta-aineiden epätoivotut vaikutukset ihmisten 
terveyteen tunnetaan hyvin. Muuntogeenisten organismien vaikutuksista ihmisten terveyteen 
taas ei ole vielä otettu selvää. Siksi olisi erittäin tärkeää tutkia asiaa lisää.

Otsikko ”torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia” saattaa olla 
harhaanjohtava, koska strategia kattaa ainoastaan kasvinsuojeluaineet, jotka muodostavat vain 
osan torjunta-aineista. Siksi teemakohtaisen strategian soveltamisalaa tulisi laajentaa 
kattamaan mahdollisimman pian myös biosidit.

On yleisesti tunnustettu tosiasia, että torjunta-aineista ja niiden käytöstä tiedetään nykyään 
liian vähän. Näin ollen esittelijä suhtautuu erittäin myönteisesti koulutusohjelmien luomiseen 
sen varmistamiseksi, että ammattimaiset käyttäjät ovat täysin tietoisia torjunta-aineiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä.
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Koko prosessin kulmakivi on kansallisten toimintaohjelmien käyttöönotto. On kuitenkin 
valitettavaa, että komissio päätti jättää määrälliset kriteerit pois kansallisista 
toimintasuunnitelmista ja keskittyi ainoastaan ”vaarojen, riskien ja torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämiseen”. Tämä on epämääräinen ilmaus, joka ei painosta jäsenvaltioita vähentämään 
käytettyjen torjunta-aineiden määrää tai korvaamaan vaarallisempia torjunta-aineita 
vähemmän vaarallisilla. Kansallisten toimintasuunnitelmien on oltava konkreettisia ja 
määritettävä asianmukaisimman indikaattorin avulla, miten vaaroja, riskejä ja torjunta-
aineriippuvuutta vähennetään. Siksi esittelijä katsoo, että komission tulisi yhdistää vaarojen, 
riskien ja torjunta-aineriippuvuuden poistaminen määrällisiin kriteereihin kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa. Tässä yhteydessä voitaisiin tarkastella esimerkkinä Tanskan 
myönteisiä kokemuksia käytön taajuuteen perustuvan osoittimen käytöstä.

On suuri pettymys, että vaikka komissio katsoi strategian päätavoitteen olevan vähentää 
torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, 
teemakohtaiseen strategiaan ei sisälly kohtaa, jossa käsiteltäisiin nimenomaan tätä kysymystä, 
ja terveyttä käsitellään vain ohimennen. Teemakohtaisessa strategiassa ei mainita, että 
torjunta-aineet aiheuttavat useita immunologisia ja neurotoksisia häiriöitä ja jopa syöpää. 
Siinä ei myönnetä, että raskaana olevat naiset, lapset ja sikiöt ovat haavoittuvin ryhmä.

Esittelijä suhtautuu kuitenkin myönteisesti lukuisiin komission esittämiin toimenpiteisiin ja 
tukee korvaamisperiaatetta, lentolevitysten kieltoa, alennettujen ALV-kantojen kieltämistä, 
vesiympäristön tehokkaampaa suojelua sekä alueiden, joilla torjunta-aineiden käyttöä 
rajoitetaan tai se kielletään, nimeämistä. Suuren yleisön suojelemiseksi altistumiselta pitäisi 
kuitenkin ottaa käyttöön puskurivyöhykkeitä.


