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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0373)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0246/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden
kestävää käyttöä koskevan yhteisön 
politiikan puitteista

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 
kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista

Perustelu

Direktiivin mukaiset toimet eivät kohdistu kaikkiin torjunta-aineisiin vaan ainoastaan 
kasvinsuojeluaineiden muodossa markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin. Komission 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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ehdotuksessa käytetty käsite torjunta-aineet on siten harhaanjohtava, ja se olisi korvattava 
koko tekstissä käsitteellä kasvinsuojeluaineet.

Tarkistus 2
johdanto-osan 1 kappale

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

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

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden olisi täydennettävä muussa 
asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
ja erityisesti kasvinsuojeluaineista 
annetussa asetuksessa (EY) N:o […], 
yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 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 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 396/2005 säädettyjä 
toimenpiteitä eivätkä ne saisi vaikuttaa 
niihin.

(2) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden olisi täydennettävä muussa 
asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
ja erityisesti kasvinsuojeluaineista 
annetussa asetuksessa (EY) N:o […], 
yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 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 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 396/2005 sekä 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen(EY) N:o 178/2002 perusteella 



PR\657645FI.doc PE 386.502v01-007/28 PR\657645FI.doc

FI

annetuissa elintarvikkeita koskevan 
lainsäädännön säädöksissä säädettyjä 
toimenpiteitä eivätkä ne saisi vaikuttaa 
niihin.

Perustelu

Täydennyksellä pyritään ottamaan mukaan tärkeä elintarvikkeita koskeva lainsäädännön ala.

Tarkistus 4
johdanto-osan 3 kappale

(3) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi kansallisia 
toimintasuunnitelmia, joissa vahvistetaan 
tavoitteet, joiden mukaan vähennetään 
torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia 
riskejä, vaarat mukaan luettuina, ja 
torjunta-aineista riippuvuutta ja 
edistetään muuta kuin kemiallista 
kasvinsuojelua. Kansalliset 
toimintasuunnitelmat voidaan sovittaa 
yhteen muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja 
niitä voidaan käyttää torjunta-aineita
koskevassa muussa yhteisön 
lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden 
yhdistämiseksi.

(3) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän 
direktiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi kansallisia 
toimintasuunnitelmia, joilla vähennetään 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti 
aiheutuvia riskejä. Kansalliset 
toimintasuunnitelmat voidaan sovittaa 
yhteen muun asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisten 
täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa, ja 
niitä voidaan käyttää kasvinsuojeluaineita 
koskevassa muussa yhteisön 
lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden 
yhdistämiseksi.

Perustelu

Direktiivin ja kansallisten toimintasuunnitelmien tavoitteena olisi oltava riskien 
vähentäminen edelleen. Vaatimus kasvinsuojelusta ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita ei 
ole tällä hetkellä realistinen eikä tarkoituksenmukainen. Kaikkia kasvinsuojelun 
toimintamahdollisuuksia ja menetelmiä olisi pyrittävä käyttämään ympäristön ja talouden 
kannalta vastuullisesti, jotta voidaan toteuttaa käytännössä sijaintipaikan ja tilanteen 
mukaisia päätöksiä kestävän maatalouden näkökulmasta.

Tarkistus 5
johdanto-osan 6 kappale

(6) On toivottavaa, että jäsenvaltiot 
perustavat torjunta-aineiden jakelijoille, 
neuvojille ja ammattimaisille käyttäjille 

(6) On toivottavaa, että jäsenvaltiot 
perustavat kasvinsuojeluaineiden
jakelijoille, neuvojille ja ammattimaisille 
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tarkoitetun koulutusjärjestelmän, jotta 
voidaan varmistaa, että torjunta-aineita
nyt tai tulevaisuudessa käyttävät ovat 
täysin tietoisia torjunta-aineiden käytön 
mahdollisista riskeistä ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle sekä asianmukaisista 
toimenpiteistä riskien vähentämäksi 
mahdollisimman suuressa määrin. 
Ammattimaisten käyttäjien koulutustoimet 
voidaan sovittaa yhteen Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20 
päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 yhteydessä 
järjestettävän koulutuksen kanssa.

käyttäjille tarkoitetun perus- ja 
jatkokoulutusjärjestelmän, jotta voidaan 
varmistaa, että kasvinsuojeluaineita nyt tai 
tulevaisuudessa käyttävät ovat täysin 
tietoisia torjunta-aineiden käytön 
mahdollisista riskeistä ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle sekä asianmukaisista 
toimenpiteistä riskien vähentämäksi 
mahdollisimman suuressa määrin. 
Ammattimaisten käyttäjien koulutustoimet 
voidaan sovittaa yhteen Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20 
päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 yhteydessä 
järjestettävän koulutuksen kanssa. 

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden jakelijoille, neuvojille ja ammattimaisille käyttäjille olisi tarjottava 
perus- ja jatkokoulutusta. Käyttäjien ja myyjien asiantuntemus on välttämätöntä 
kasvinsuojeluaineiden tarkoituksenmukaisen ja asiallisen käytön kannalta.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale

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

(7) Kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
aiheutuvien hyötyjen ja mahdollisten
riskien vuoksi suurelle yleisölle olisi 
tiedotettava paremmin 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä 
eduista ja haitoista, hyödystä ja riskeistä
ja niiden vastuullisesta käytöstä sekä 
merkityksestä maataloudessa ja 
elintarviketuotannossa. 

Perustelu

Suurelle yleisölle tiedottamisen olisi oltava puolueetonta, ja siihen olisi kuuluttava 
kasvinsuojeluaineiden käytön riskit ja hyödyt, ja sillä olisi pyrittävä edistämään 
kasvinsuojeluaineiden vastuullista käyttöä.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 10 kappale
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(10) Torjunta-aineiden lentolevitys voi 
aiheuttaa huomattavia haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön erityisesti tuulen mukana 
kulkeutumisen vuoksi. Tästä syystä 
lentolevitys olisi kiellettävä yleisesti ja 
olisi säädettävä mahdollisesta 
poikkeuksesta, jos lentolevitys tarjoaa 
selkeitä etuja ja myös ympäristöhyötyjä 
verrattuna muihin levitysmenetelmiin tai 
jos muita toteutettavissa olevia 
vaihtoehtoja ei ole olemassa.

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

Perustelu

Lentolevitys on joissakin tilanteissa ja joillakin sijaintipaikoilla ja viljelmillä välttämätön 
tekniikka (jos viljelmä sijaitsee korkealla, jos kyseessä on tuholaistartunta tai epidemia). 
Tavoitteena on oltava epäbyrokraattisen ja helposti hallittavan sääntelyn käyttöönotto 
lentolevitystä varten. Juuri kriisitilanteissa on tärkeää reagoida nopeasti akuuttiin 
tuholaistartuntaan.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Vesiympäristö on erityisen herkkä 
torjunta-aineille. Tästä syystä on tarpeen 
kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja 
pohjaveden pilaantumisen estämiseen 
toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä 
kuten puskurikaistojen luominen tai 
pensasaitojen istuttaminen pintavesien 
varrelle, jotta vesistöt altistuisivat 
vähemmän roiskeille. 
Puskurivyöhykkeiden koon tulisi riippua 
erityisesti maaperän ominaisuuksista, 
ilmastosta, vesistön koosta ja kyseisen 
alueen maatalouden ominaispiirteistä. 
Torjunta-aineiden käyttö juomaveden 
ottamiseen tarkoitetuilla alueilla, 
liikenneväylillä, kuten rautatielinjoilla, tai 
niiden varrella sekä läpäisemättömillä tai 
erittäin läpäisevillä alueilla voi aiheuttaa 
suuremman vesiympäristön 
pilaantumisriskin. Tämän vuoksi torjunta-
aineiden käyttöä tällaisilla alueilla olisi 
vähennettävä mahdollisimman paljon tai se 

(11) Vesiympäristö on erityisen herkkä 
kasvinsuojeluaineille. Tästä syystä on 
tarpeen kiinnittää erityistä huomiota pinta-
ja pohjaveden pilaantumisen estämiseen 
käyttämällä kasvinsuojeluaineita
asianmukaisesti ja toteuttamalla 
asianmukaisia toimenpiteitä kuten 
soveltuvien puskurikaistojen luominen tai 
pensasaitojen istuttaminen pintavesien 
varrelle, jotta vesistöt altistuisivat 
vähemmän roiskeille. 
Puskurivyöhykkeiden koon tulisi riippua 
erityisesti maaperän ominaisuuksista, 
ilmastosta, vesistön koosta ja kyseisen 
alueen maatalouden ominaispiirteistä. 
Kasvinsuojeluaineiden käyttö juomaveden 
ottamiseen tarkoitetuilla alueilla, 
liikenneväylillä, kuten rautatielinjoilla, tai 
niiden varrella sekä läpäisemättömillä tai 
erittäin läpäisevillä alueilla voi aiheuttaa 
suuremman vesiympäristön 
pilaantumisriskin. Tämän vuoksi 
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olisi tarvittaessa poistettava kokonaan. kasvinsuojeluaineiden käyttöä tällaisilla 
alueilla olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Torjunta-aineiden käyttö voi olla 
erityisen vaarallista hyvin herkillä alueilla 
kuten luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY ja 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti suojeltavilla Natura 2000 -
alueilla. Suurella yleisöllä on suuri riski 
altistua torjunta-aineille muissa paikoissa 
kuten julkisissa puistoissa, urheilukentillä 
ja lasten leikkikentillä. Tämän vuoksi 
torjunta-aineiden käyttöä tällaisilla 
alueilla olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

(12) Torjunta-aineiden käyttö voi olla 
erityisen vaarallista hyvin herkillä alueilla 
kuten luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY ja 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti suojeltavilla Natura 2000 -
alueilla. Luonnonsuojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavat 
suojelutoimenpiteet olisi toteutettava 
näiden säännösten mukaisesti. Suurella 
yleisöllä on suuri riski altistua 
kasvinsuojeluaineille muissa paikoissa 
kuten julkisissa puistoissa, urheilukentillä 
ja lasten leikkikentillä. Tämän vuoksi 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä tällaisilla 
alueilla olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon tai se olisi tarvittaessa poistettava 
kokonaan.

Perustelu

Natura 2000 –alueisiin, jotka kattavat jo yli 15 prosenttia yhteisön maa-alueesta, kuuluu 
paljon maa- ja metsätaloudessa käytettäviä alueita, joilla kasvinsuojeluaineiden käyttö ei ole 
ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. On kuitenkin syytä palauttaa mieliin luonnonsuojelua 
koskevan lainsäädännön välineet.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Torjunta-aineiden käsittely, myös 
niiden laimentaminen ja kemikaalien 
sekoittaminen, levityskaluston 
puhdistaminen käytön jälkeen sekä 

(13) Kasvinsuojeluaineiden 
epäasianmukainen käsittely, myös niiden 
laimentaminen ja kemikaalien 
sekoittaminen, levityskaluston 
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säiliöihin ylijäävän torjunta-aineen, 
tyhjien pakkausten ja käyttämättömien 
torjunta-aineiden tuhoaminen voivat 
erityisesti johtaa ihmisten ja ympäristön 
tahattomaan altistumiseen. Tämän vuoksi 
on tarpeen säätää tällaisia toimia 
koskevista erityisistä toimenpiteistä, joilla 
täydennetään jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/12/EY 4 ja 8 
artiklassa sekä vaarallisista jätteistä 12 
päivänä joulukuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/689/ETY 2 ja 5 
artiklassa säädettyjä toimenpiteitä. Näitä 
erityistoimenpiteitä olisi sovellettava myös 
muihin kuin ammattimaisiin käyttäjiin, 
sillä tiedonpuutteen vuoksi tässä 
käyttäjäryhmässä esiintyy todennäköisesti 
epäasianmukaista käsittelyä.

puhdistaminen käytön jälkeen sekä 
säiliöihin ylijäävän kasvinsuojeluaineen, 
tyhjien pakkausten ja käyttämättömien 
torjunta-aineiden tuhoaminen voivat 
erityisesti johtaa ihmisten ja ympäristön 
tahattomaan altistumiseen. Tämän vuoksi 
on tarpeen säätää tällaisia toimia 
koskevista erityisistä toimenpiteistä, joilla 
täydennetään jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/12/EY 4 ja 8 
artiklassa sekä vaarallisista jätteistä 12 
päivänä joulukuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/689/ETY 2 ja 5 
artiklassa säädettyjä toimenpiteitä. Näitä 
erityistoimenpiteitä olisi sovellettava myös 
muihin kuin ammattimaisiin käyttäjiin, 
sillä tiedonpuutteen vuoksi tässä 
käyttäjäryhmässä esiintyy todennäköisesti 
epäasianmukaista käsittelyä.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1

mukaisesti,

(19) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1

mukaisesti. 

_________
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

_______________

EYVL L 184, 17.7.1999, päätös sellaisena kuin se 
on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 
200, 22.7.2006, s. 11).

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohta

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

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) 
N:o […] määriteltyihin markkinoille 
saatettaviin kasvinsuojeluaineisiin.

Perustelu

Direktiivin mukaiset toimet eivät kohdistu kaikkiin torjunta-aineisiin vaan ainoastaan 
kasvinsuojeluaineiden muodossa markkinoille saatettaviin torjunta-aineisiin. Komission 
ehdotuksessa käytetty käsite torjunta-aineet on siten harhaanjohtava, ja se olisi korvattava 
koko tekstissä käsitteellä kasvinsuojeluaineet.

Tarkistus 13
4 artiklan otsikko ja 1–2 kohta

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään riskejä ja 
riippuvuutta torjunta-aineista

Kansalliset toimintasuunnitelmat, joilla 
pyritään vähentämään 

kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä 
riskejä

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joilla pyritään 
vähentämään kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön liittyviä ihmisten ja eläinten 
terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvia 
riskejä. Kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin voi sisältyä myös 
alueellisia suunnitelmia, joilla otetaan 
huomioon alueellisia erityispiirteitä. 

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

Kansallisia toimintasuunnitelmia 
laatiessaan ja tarkistaessaan jäsenvaltioiden 
on otettava asianmukaisesti huomioon  

– suunniteltujen toimenpiteiden 
sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset,
– tehokkaan kasvinsuojelun vaatimukset,
– muiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
koskevien yhteisön säädösten mukaiset 
suunnitelmat, esimerkiksi direktiivin 
2000/60/EY mukaiset 
toimintasuunnitelmat.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 

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

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

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

Kansallisia toimintasuunnitelmia on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden 
välein, ja kaikki kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin tehtävät muutokset 
on ilmoitettava komissiolle viipymättä. 
Komissio perustaa Internet-sivuston, jolla 
yleisölle tiedotetaan kansallisista 
toimintasuunnitelmista, niiden 
mahdollisista muutoksista ja 
täytäntöönpanon keskeisistä tuloksista.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden käyttöön vaikuttavat alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen on 
tarpeen ottaa huomioon myös alueelliset suunnitelmat. Olennainen osa kansallisia 
toimintasuunnitelmia on yleisön osallistuminen. Sen vuoksi on järkevää asettaa suunnitelmat, 
muutokset ja täytäntöönpanon tulokset saataville verkkosivustolle.

Tarkistus 14
5 artikla

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja 
neuvojat saavat riittävästi 
kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä 
koskevaa perus- ja jatkokoulutusta.

Kasvinsuojeluaineiden asianmukaista 
käyttöä koskevan tietämyksen on oltava 
osa kaikkien ammattimaisten käyttäjien 
koulutusta.

Koulutus on suunniteltava siten, että 
varmistetaan riittävien tietojen saanti 
liitteessä I luetelluista aiheista.

Perus- ja jatkokoulutus on suunniteltava 
siten, että varmistetaan riittävien tietojen 
saanti liitteessä I luetelluista aiheista.

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kahden vuoden kuluessa 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
todistusjärjestelmät, joilla voidaan 
osoittaa osallistuminen koulutukseen, 
joka kattaa vähintään liitteessä I luetellut 
aiheet.

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kahden vuoden kuluessa 20 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
arviointijärjestelmä. Asiaa koskevilla 
todistuksilla osoitetaan riittävät tiedot 
liitteen I sisällöstä. Järjestelmällä 
säännellään todistusten myöntämisen, 
voimassaoloajan ja peruuttamisen 
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edellytyksiä.
3. Komissio voi 18 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä I sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

3. Komissio voi 18 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä I sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä täyttämään tämän direktiivin mukaiset perusvaatimukset myös 
vastaavan perus- ja jatkokoulutustarjonnan avulla. Kun kyseessä ovat tietynlaista koulutusta 
saaneet henkilöt, voidaan syventyä myös yksittäisiin aiheisiin.

Tarkistus 15
6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
myrkyllisiksi tai erittäin myrkylliseksi 
luokiteltavia torjunta-aineita myyvillä 
jakelijoilla on palveluksessaan vähintään 
yksi henkilö, jolla on 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu todistus ja joka on läsnä ja 
käytettävissä myyntipaikalla antaakseen 
asiakkaille torjunta-aineen käyttöä 
koskevia tietoja.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kasvinsuojeluaineita myyvillä jakelijoilla 
on palveluksessaan vähintään yksi henkilö, 
jolla on 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
todistus ja joka on läsnä ja käytettävissä 
myyntipaikalla antaakseen asiakkaille 
kasvinsuojeluaineen käyttöä koskevia 
tietoja. Todistus ei saa olla yli seitsemän 
vuotta vanha.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että sellaisten torjunta-
aineiden myynti, joita ei ole sallittu 
muuhun kuin ammattikäyttöön, on 
rajoitettu ammattimaisille käyttäjille, 
joilla on 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
todistus.
3. Jäsenvaltioiden on vaadittava jakelijoita, 
jotka saattavat markkinoille muita kuin 
ammattikäyttöön tarkoitettuja torjunta-
aineita, antamaan yleiset tiedot torjunta-
aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja 
erityisesti niihin liittyvistä vaaroista, niille 
altistumisesta, niiden turvallisesta 
varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä 
sekä niiden hävittämisestä.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kasvinsuojeluaineiden jakelijoita, 
antamaan myynnin yhteydessä yleiset 
tiedot kasvinsuojeluaineiden 
asianmukaisesta käytöstä ja erityisesti 
niiden mahdollisista riskeistä, niille 
altistumisesta, niiden turvallisesta 
varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä 
sekä niiden hävittämisestä. Tämä koskee 
myös Internetin välityksellä tapahtuvaa 
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myyntiä.
Jos ostajalla on 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu todistus, sen esittäminen riittää 
kasvinsuojeluaineiden ostamiseen.

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

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

Perustelu

Kasvisuojeluaineita myyvien jakelijoiden on ryhdyttävä riittäviin varotoimiin, jotta asiakkaille 
tiedotetaan asianmukaisesti kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käytöstä, mahdollisista 
riskeistä, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä sekä niiden hävittämisestä.

Tarkistus 16
7 artikla

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

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
helpotettava suurelle yleisölle tarkoitettuja 
kasvinsuojeluaineita koskevia 
tiedotusohjelmia sekä tiedonsaantia niiden 
vastuullisesta käytöstä, erityisesti niiden 
merkityksestä maataloudelle ja 
elintarvikkeiden tuotannolle, terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä torjunta-
aineiden muista kuin kemiallisista 
vaihtoehdoista.

Perustelu

Tiedotusohjelmien olisi oltava puolueettomia, ja niihin olisi kuuluttava kasvinsuojeluaineiden 
käytön edut ja haitat.

Tarkistus 17
8 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Tarkastusten väli on enintään neljä 
vuotta.

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

5. Komissio voi 18 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä I sen mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 19
9 artikla

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

1. Jäsenvaltioiden on säänneltävä 
kasvinsuojeluaineiden lentolevitystä.

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

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

Tässä yhteydessä niiden on säädettävä 
ainakin seuraavista perusteista:

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
poikkeukset myöntävät toimivaltaiset 
viranomaiset ja ilmoitettava niistä 
komissiolle.
4. Poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa tai verrattuna torjunta-aineiden
levitykseen maasta käsin lentolevitys 
tarjoaa selkeitä etuja, sillä terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat 
pienemmät;

(a) toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole 
olemassa tai verrattuna 
kasvinsuojeluaineiden levitykseen maasta 
käsin lentolevitys tarjoaa etuja, sillä 
esimerkiksi terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ovat pienemmät;

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

(b) on käytettävä vain 
kasvinsuojeluaineita, jotka eivät ole 
lentolevityksessä kiellettyjä; 
kasvinsuojeluaineiden käytön mahdolliset 
vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön sekä toteutettavissa olevat 
vaihtoehdot on otettava huomioon;

(c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on (c) lentolevityksen hoitavalla käyttäjällä on 
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5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus;
(c a) käytettäessä helikopteria sen 
ruiskutuspuomit on varustettava 
ruiskusuuttimilla tuulen mukana 
kulkeutumisen vähentämiseksi. 

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

(2) Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, 
on esitettävä toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyyntö, johon on liitetty 
todisteet 1 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten täyttymisestä.

5. Ammattimaisen käyttäjän, joka haluaa 
levittää torjunta-aineita lentolevityksellä, 
on esitettävä toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyyntö, johon on liitetty 
todisteet 4 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten täyttymisestä.

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

6. Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa myönnetyistä 
poikkeuksista.

(3) Toimivaltaisen viranomaisten on 
pidettävä kirjaa lentolevityksestä.

(Komission ehdotuksen 5 kohdan teksti siirretään parlamentin tarkistuksessa 2 kohdan 
1 alakohtaan; komission ehdotuksen 4 kohdan viimeinen alakohta siirretään tarkistuksessa 
2 kohdan 2 alakohtaan).

Perustelu

Lentolevitys on joissakin tilanteissa ja joillakin sijaintipaikoilla ja viljelmillä välttämätön 
tekniikka (jos viljelmä sijaitsee korkealla, jos kyseessä on tuholaistartunta tai epidemia). 
Tavoitteena on oltava epäbyrokraattisten ja helposti hallittavan sääntelyn käyttöönotto 
lentolevitystä varten. Kriisitilanteissa on tärkeää reagoida nopeasti akuuttiin 
tuholaistartuntaan.

Tarkistus 20
10 artikla

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

1. Kun kasvinsuojeluaineita käytetään 
vesistöjen läheisyydessä, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että etusijalle asetetaan

(a) tuotteet, jotka eivät aiheuta vaaraa 
vesiympäristölle;

(a) sellaisten tuotteiden valitseminen, 
jotka eivät vaikuta vesiympäristöön;
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(b) tehokkaimmat levitystekniikat, 
mukaan luettuna 
matalapainelevityskaluston käyttö.

(b) tehokkaimmat levitystekniikat, mukaan 
luettuna matalapainelevityskaluston käyttö.

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

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisilla toimilla, että kansalliset 
toimintasuunnitelmat sisältävät toimet 
vesistöjen ja erityisesti juomavedenottoon 
käytettävien vyöhykkeiden suojelemiseksi 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon kasvinsuojeluaineiden 
kulkeutumisesta ilman kautta tai 
valumisesta aiheutuvat pilaantumisriskit 
sekä kyseisen alueen erityispiirteet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan levitettyjen torjunta-
aineiden kulkeutumista ilman kautta, 
ainakin kun kyseessä ovat pystysuorassa 
kasvatettavat kasvit, mukaan luettuina 
välittömästi vesistön tuntumassa sijaitsevat 
hedelmätarhat, viinitarhat ja 
humalaviljelmät.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan levitettyjen 
kasvinsuojeluaineiden kulkeutumista 
ilman kautta, ainakin kun kyseessä ovat 
pystysuorassa kasvatettavat kasvit, mukaan 
luettuina välittömästi vesistön tuntumassa 
sijaitsevat hedelmätarhat, viinitarhat ja 
humalaviljelmät.

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisilla toimilla, että riskiä 
kasvinsuojeluaineiden valumisesta 
pintaveteen tai viemäristöön vähennetään 
mahdollisimman paljon tai se tarvittaessa 
poistetaan kokonaan, kun 
kasvinsuojeluaineita levitetään
liikenneväylille, rautatielinjoille, erittäin 
läpäiseville alueille tai muille pinta- tai 
pohjavettä lähellä oleville 
infrastruktuureille taikka läpäisemättömille 
alueille tai niiden varrelle.

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivissä on esitetty vesiympäristön suojelua koskevat perussäännökset 
ja –toimet. Sen täytäntöönpanon yhteydessä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Siksi kansallisissa toimintasuunnitelmissa on säänneltävä 
yksiselitteisesti ja selkeästi, mitä kasvinsuojeluaineiden käytön yhteydessä on otettava 
huomioon, myös kun on kyse kasvinsuojeluaineiden levityksestä, etäisyyksistä 
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(puskurivyöhykkeet) ja varastoinnista vesistöjen ja suojelualueiden läheisyydessä.

Tarkistus 21
11 artiklan 2 kohta

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

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut 
toimet perustuvat asiaa koskevien 
riskinarviointien tuloksiin.

Tarkistus 22
13 artikla

Integroitu tuholaistorjunta Tuholaistorjunnan hyvä ammattimainen 
käytäntö ja integroitu tuholaistorjunta

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki ammattimaiset käyttäjät soveltavat 
liitteessä III tarkoitettuja hyvän 
ammattimaisen käytännön yleisiä 
perusteita.

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

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
soveltuvia toimia vähän torjunta-aineita
käyttävien menetelmien, integroidun 
tuholaistorjunnan menetelmät mukaan 
luettuna, edistämiseksi.

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

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

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

liitteessä IV kuvattuja integroidun 
tuholaistorjunnan pääperiaatteiden yleisiä 
perusteita voidaan soveltaa.

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

5. Muutokset liitteisiin III ja IV tehdään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

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

6. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
soveltuvat kannustimet, joilla 
ammattimaisia käyttäjiä rohkaistaan 
panemaan täytäntöön integroituun 
tuholaistorjuntaan liittyvät laji- ja 
alakohtaiset ohjeet, joissa otetaan 
huomioon liitteessä IV kuvatut yleiset 
perusteet. Myös ammattimaisten 
käyttäjien järjestöt voivat laatia tällaisia 
ohjeita. Jäsenvaltioiden on mainittava 
4 artiklan mukaisissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan soveltuvat 
ohjeet.

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

7. Jäsenvaltioiden on raportoiva 
komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä 1–4 kohdan täytäntöönpanosta 
ja erityisesti siitä, onko tarvittavat 
edellytykset integroidun 
tuholaistorjunnan soveltamista varten 
luotu.

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

Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan hyvää ammattimaista käytäntöä varten luodaan yhtenäiset 
EU:n laajuiset perusteet. Täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioissa tarvittavat 
perusteet esitetään konkreettisesti liitteessä III ja IV. Tieteen ja tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset tehdään uuden komitologiapäätöksen 
säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 23
14 artiklan 1 kohta

1. Komissio kehittää yhdenmukaistetut
riski-indikaattorit 18 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia 
indikaattoreita tai hyväksyä muita 
asianmukaisia indikaattoreita edellä 
mainittujen indikaattoreiden 
hyväksymiseen saakka.

1. Komissio kehittää yhdenmukaistetut 
riski-indikaattorit 18 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia 
indikaattoreita tai hyväksyä muita 
asianmukaisia indikaattoreita edellä 
mainittujen indikaattoreiden 
hyväksymiseen saakka.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 24
15 artikla

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

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

Perustelu

Yhdenmukainen tarkastelu on tarpeen, jotta voidaan jakaa tietoa alan kehityksestä.

Tarkistus 25
18 artiklan 2–3 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5a artiklan 1–
4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 
artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
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6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 26
Liite 1, otsikko ja johdanto-osa

Koulutusohjelmat Perus- ja jatkokoulutusohjelmat
Koulutusohjelmat on suunniteltava siten, 
että varmistetaan riittävien tietojen saanti 
seuraavista aiheista:

Perus- ja jatkokoulutusohjelmat on 
suunniteltava siten, että varmistetaan 
riittävien tietojen saanti seuraavista 
aiheista:

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan liitettä I 5 artiklan säännöksiin (vrt. 5 artiklaa koskeva tarkistus).

Tarkistus 27
Liite II a (uusi)

Liite II a
Tuholaistorjunnan hyvän ammattimaisen 
käytännön perusteet
(1) Ennaltaehkäisevät toimet
– Viljelmät, viljelyskasvit, vuoroviljely ja 
maanmuokkaus sekä kylvö- ja istutusajat 
suunnitellaan sijaintipaikan ja tilanteen 
mukaisesti siten, että ei edistetä 
tuholaistartuntaa.
– Ensisijaisesti valitaan lajeja, jotka ovat 
vastustuskykyisiä ja resistenttejä 
sijaintipaikalla esiintyville haitallisille 
organismeille.
(2) Tartunnan arviointi
– Tehtäessä päätöksiä sopivista 
kasvinsuojelutoimista käytetään tarjolla 
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olevaa neuvontaa.
– Kasvien, kasviston ja kasvituotteiden 
kehitystä ja terveydentilaa tarkkaillaan. 
Haitallisten organismien tartuntaa 
arvioidaan kasvinsuojelutoimen 
tarpeellisuuden kannalta.
(3) Kasvinsuojeluaineiden käyttö 
– Kasvinsuojeluaineiden käyttö on 
mahdollista, jos muita toteutettavissa 
olevia kasvinsuojelutoimia ei ole 
käytettävissä. 
– Käytetään ainoastaan soveltuvia 
käyttöalueella hyväksyttyjä 
kasvinsuojeluaineita niiden käyttöohjeen 
mukaisesti.
– Käyttöliuoksen valmistuksen yhteydessä 
otetaan huomioon erityiset suojatoimet 
käyttäjän, kolmansien osapuolten ja 
ekosysteemin suojelemiseksi. 
– Ammattimaisella käyttäjällä on oltava 
5 artiklassa tarkoitettu todistus. 
– Käytetään ainoastaan soveltuvia ja 
toimintavarmoja kasvinsuojelulaitteita, 
jotka on tarkastettu 8 artiklan mukaisesti.
– Ilman kautta kulkeutumista on 
vältettävä mahdollisimman pitkälti.
– Käyttämättä jääneet liuokset ja 
puhdistusnesteet levitetään käyttöalueelle 
asianmukaisesti laimennettuina. Niiden 
johtaminen tilan viemäriin tai julkiseen 
viemäriverkostoon on vastoin hyvää 
ammattimaista käytäntöä.

Perustelu

Uudessa liitteessä II a on tarkoitus kuvata 13 artiklassa tarkoitetut hyvän ammattimaisen 
käytännön yleiset perusteet, joita ammattimaiset käyttäjät tarvitsevat (vrt. 13 artiklaa koskeva 
tarkistus).

Tarkistus 28
Liite II b (uusi)
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Liite II b
Integroidun tuholaistorjunnan yleiset 
perusteet
(1) Ennaltaehkäiseviin toimiin 
haitallisilta organismeilta suojautuessa 
kuuluu:
– soveltuva vuoroviljely;
– sopivien viljelytekniikoiden ja –
menetelmien käyttö (esimerkiksi 
kylvöalustan valmistelu, kylvön ajankohta 
ja kylvötiheys, kylvö, säilyttävä 
maanmuokkaus ja suorakylvö, 
hygieniatoimet, puiden leikkaus);
– resistenttien/kestävien lajien viljely ja 
sertifioitujen siementen ja taimien käyttö;
– tasapainoinen lannoitus, 
maanparannus ja kastelu tai sadetus 
hyvän ammattimaisen käytännön 
mukaisesti;
– maatalouskoneiden välityksellä 
tapahtuvan haitallisten organismien 
leviämisen estäminen (esimerkiksi 
säännöllisen puhdistuksen avulla);
– asianmukaisten suojaavien organismien 
suojelu ja tukeminen, esimerkiksi 
soveltuvien kasvinsuojelutoimien avulla 
tai käyttämällä ekologista 
infrastruktuuria viljelyalalla tai sen 
ulkopuolella.
(2) Kasvistoa seurataan mahdollisuuksien 
mukaan asianmukaisin keinoin ja 
menetelmin. Niihin kuuluvat tieteellisesti 
perustellut ja toteutettavissa olevat 
ennuste-, varoitus- ja 
diagnoosijärjestelmät sekä 
ammattimaisen neuvonnan käyttö.
(3) Ammattimainen käyttäjä päättää 
kasviston seurannan perusteella, onko 
syytä toteuttaa suoria kasvinsuojelutoimia 
ja koska niitä on syytä toteuttaa. Tässä 
yhteydessä tieteellisesti perustellut 
torjunnan kynnysarvot ovat tärkeitä 
päätöksenteon osatekijöitä silloin, kun 
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niitä on käytettävissä ja ne ovat 
toteutettavissa. Tällaiset alueelliset 
kynnysarvot otetaan huomioon ennen 
kasvinsuojeluaineen käyttöä.
(4) Biologisia, fysikaalisia ja muita ei-
kemiallisia menetelmiä on suosittava 
kemiallisiin kasvinsuojeluaineisiin 
verrattuna, jos niiden avulla voidaan 
todennäköisesti torjua tuholaisia 
tyydyttävästi ja ekologiset vaikutukset on 
otettu huomioon.
(5) Käytettävän kasvinsuojeluaineen on 
oltava mahdollisimman tarkasti 
kohdeorganismin mukainen, ja sen 
sivuvaikutusten käyttäjään, muihin kuin 
kohdeorganismiin ja ympäristöön on 
oltava mahdollisimman vähäiset.
(6) Ammattimainen käyttäjä ottaa 
kasvinsuojeluaineen käytön ja muiden 
toimien yhteydessä huomioon aineiden 
tarvittavan määrän ja vähentää 
tarvittaessa aineen määrää tai 
käyttökertoja tai käsittelee viljelyalasta 
vain osan. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon, että torjunta onnistuu 
toivotusti eikä kohdeorganismeissa 
vahvisteta resistenssin kehittymistä.
(7) Jos on tiedossa kasvinsuojeluaineita 
koskevan resistenssin kehittymisen riski ja 
kasvinsuojeluaineita on sen vuoksi 
käytettävä useammin tai suurempina 
määrinä, sovelletaan käytettävissä olevia 
strategioita resistenssin välttämiseksi, 
jotta kasvinsuojeluaineiden teho säilyisi.  
Tähän kuuluu erityisesti myös 
vaikuttavan aineen vaihtaminen toiseen 
vaikuttavaan aineeseen, jonka 
vaikutustapa on erilainen.
(8) Ammattimainen käyttäjä arvioi 
toimiensa onnistumista 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja 
kasviston seurantaa koskevien 
asiakirjojen perusteella.
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Perustelut

Uudessa liitteessä II b on tarkoitus kuvata 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut integroidun 
tuholaistorjunnan pääperiaatteiden yleiset perusteet (vrt. 13 artiklaa koskeva tarkistus).
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PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan parlamentti ja neuvosto myönsivät kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman hyväksymisestä tehdyssä päätöksessä, että kasvinsuojeluaineiden vaikutusta 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön on vähennettävä edelleen. Ne korostavat, että torjunta-
aineita olisi pyrittävä käyttämään kestävämmällä tavalla, ja ehdottavat kaksivaiheista 
lähestymistapaa:
– asiaa koskevan lainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano ja tarkistaminen tarvittaessa,
– torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen strategian laatiminen.

Komissio ehdottaa tiedonannossaan ”Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen 
strategia” (KOM(2006)0372) monenlaisia toimenpiteitä, joilla strategia on tarkoitus toteuttaa. 
Käsiteltävänä olevalla direktiiviehdotuksella on tarkoitus auttaa teemakohtaisen strategian 
toteuttamisessa pyrittäessä luomaan puitteet kasvinsuojeluaineiden kestävälle käytölle.

Soveltamisala

Esittelijä katsoo, että ehdotetun direktiiviehdotuksen otsikko on harhaanjohtava. Kuten 
komission itsekin toteaa, direktiiviehdotus koskee tietyn torjunta-aineiden ryhmän, nimittäin 
kasvinsuojeluaineiden, sääntelyä. Sen vuoksi koko tekstissä on käsite ”torjunta-aine” on 
korvattava käsitteellä "kasvinsuojeluaine". Tätä on nimenomaisesti selvennettävä direktiivin 
koko tekstissä. Tällä tavoin ei suljeta pois mahdollisuutta laajentaa soveltamisalaa 
myöhemmin, mutta asiasta olisi kuultava Euroopan parlamenttia. 

Tavoitteet

Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman sekä torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan teemakohtaisen strategian tavoitteiden mukaisesti direktiivin puitteissa olisi 
esittelijän mielestä ensisijaisesti pyrittävä vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
liittyviä riskejä ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Toimien on 
kuitenkin oltava oikeasuhteisia. Siksi on tarkasteltava myös kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
mahdollisesti liittyviä hyötyjä, esimerkiksi tuotannon laadun ja sadon maksimoinnin suhteen.

Kansalliset toimintasuunnitelmat

Esittelijä on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä 
pyrkiä kansallisten toimintasuunnitelmien puitteissa vähentämään kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön liittyviä riskejä. Vain siten ottaa asianmukaisesti huomioon erilaiset paikalliset 
edellytykset ja olosuhteet.

Asiantuntemus ja tiedotus

Esittelijän mielestä ammattimaisten käyttäjien, jakelijoiden ja neuvojien olisi asiaan liittyvien 
perus- ja jatkokoulutusohjelmien avulla parannettava tietojaan kasvinsuojeluaineiden 
asianmukaisesta käytöstä. Yleisölle olisi tiedotettava sopivalla tavalla vastaavien ohjelmien 
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avulla kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön mahdollisuuksista.

Tekniset järjestelyt

Torjunta-aineiden levittämiseen käytettävät välineet olisi tarkastettava teknisesti säännöllisin 
väliajoin. Esittelijän mielestä jäsenvaltioiden on säänneltävä lentolevitystä asetettujen 
edellytysten avulla. 

Vesiympäristö

Vesipolitiikan puitedirektiivissä on esitetty vesiympäristön suojelua koskevat perussäännökset 
ja –toimet. Sen täytäntöönpanon yhteydessä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Siksi kansallisissa toimintasuunnitelmissa on säänneltävä 
yksiselitteisesti ja selkeästi, mitä kasvinsuojeluaineiden käytön yhteydessä on otettava 
huomioon, myös kun on kyse kasvinsuojeluaineiden levityksestä, etäisyyksistä 
(puskurivyöhykkeet) ja varastoinnista vesistöjen ja suojelualueiden läheisyydessä. 

Tuholaistorjunnan hyvä ammattimainen käytäntö ja integroitu tuholaistorjunta

Esittelijän mielestä tulevaisuudessakin on syytä kehittää tuholaistorjuntaa kohdistetusti 
edelleen. Siksi tarvitaan edelleen kaksi tasoa: tuholaistorjunnan hyvä ammattimainen käytäntö 
ja integroitu tuholaistorjunta. Liitteissä III ja IV esitetyillä perusteilla kuvataan puitteet 
Euroopan unionissa noudatettavalle tuholaistorjunnan hyvälle ammattimaiselle käytännölle ja 
integroidulle tuholaistorjunnalle.

Tuholaistorjunnan hyvällä ammattimaisella käytännöllä on tarkoitus kuvata perusvaatimukset, 
joita jokaisen kasvinsuojelutoimia toteuttavan on noudatettava.

Jäsenvaltiot tai ammatilliset järjestöt laativat alueelliset edellytykset (esim. maatalous, 
myrskyt ja ekosysteemi) huomioon ottaen liitteessä IV kuvattujen integroidun 
tuholaistorjunnan yleisten perusteiden perusteella integroitua tuholaistorjuntaa koskevat laji-
ja alakohtaiset ohjeet. Integroitu tuholaistorjunta on Euroopan unionissa kasvinsuojelun 
pääperiaate ja siten kasvinsuojelun innovaatioiden lähde. Integroituun tuholaistorjuntaan voi 
kuulua myös toimia, joihin liittyy suurempia taloudellisia riskejä, jotta on mahdollista 
saavuttaa kasvinsuojeluaineiden käytössä säästöjä ja vähentää riskejä käytön avulla. Näiden 
ohjeiden noudattaminen on vapaaehtoista, ja sitä tuetaan kannustimin.

Tietyin väliajoin olisi tarkasteltava, kuinka hyvin kasvinsuojelun hyvän ammattimaisen 
käytännön yleiset perusteet ja integroidun tuholaistorjunnan yleiset perusteet vastaavat tieteen 
ja tekniikan sekä yleisen kehityksen tasoa. Vastaavat mukautukset olisi tehtävä 
komiteamenettelyn mukaisesti. Jäsenvaltioiden kertomukset ovat tärkeä liitteistä käytävän 
keskustelun perusta.

Kaksivaiheisella lähestymistavalla varmistetaan, että on myös mahdollista tehdä enemmän 
ympäristön hyväksi ja saada siitä tarvittaessa myös korvausta. Toisaalta hyvä ammattimainen 
käytäntö kannustaa toimimaan integroidun tuholaistorjunnan esikuvan mukaisesti.


