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2. Ilmoituksen on sisällettävä arvio siitä, käykö uusista tiedoista ilmi, että kasvinsuojeluaine 

tai tehoaine, sen aineenvaihduntatuotteet, suoja-aine tai tehosteaine taikka apuaine eivät 

enää täytä 29 artiklassa ja 4 tai 27 artiklassa kunkin osalta vahvistettuja vaatimuksia, ja 

miten tämä käy ilmi. 

3. Jäsenvaltion, joka on ensimmäisenä myöntänyt kullakin vyöhykkeellä luvan, on arvioitava 

saadut tiedot ja ilmoitettava muille samalla vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille, 

aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 44 artiklan nojalla, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä.

Sen on ilmoittava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, jos se katsoo, että 

kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen hyväksynnän 

edellytykset eivät enää täyty tai onko katsottu, ettei apuaine ole hyväksyttävä, ja 

ehdotettava luvan peruuttamista tai luvan edellytysten muuttamista.

4. Kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan on vuosittain ilmoitettava luvan antaneiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, onko sen saatavilla tietoja odotetun tehon 

puuttumisesta, resistenssin kehittymisestä tai odottamattomista vaikutuksista kasveihin, 

kasvituotteisiin tai ympäristöön.
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57 artikla 

Velvollisuus pitää tiedot saatavilla

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä sähköisessä muodossa julkisesti saatavilla tämän asetuksen 

mukaisesti luvan saaneita tai peruutettuja kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot, jotka 

sisältävät vähintään seuraavan:

a) luvanhaltijan nimi tai toiminimi ja lupanumero,

b) aineen kauppanimi,

c) valmistetyyppi,

d) kunkin sen sisältämän tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen nimi ja pitoisuus,

e) luokitus, vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyvät vakiolausekkeet direktiivin 

1999/45/EY ja 65 artiklassa tarkoitetun asetuksen mukaisesti,

f) käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset, johon/joihin lupa on myönnetty,

g) luvan peruuttamisen syyt, jos ne liittyvät turvallisuusnäkökohtiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava helposti saatavissa, ja ne on päivitettävä 

vähintään joka kolmas kuukausi.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisen helpottamiseksi voidaan perustaa lupia koskeva 

tietojärjestelmä 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
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IV LUKU

LIITÄNNÄISAINEET

58 artikla 

Liitännäisaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

1. Liitännäisainetta ei saa saattaa markkinoille tai käyttää, jollei sille ole myönnetty 

kyseisessä jäsenvaltiossa lupaa 2 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa vahvistettujen 

edellytysten mukaisesti.

2. Liitännäisaineiden lupien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, mukaan 

lukien tietovaatimukset, ilmoittaminen, evaluointi, arviointi ja päätöksentekomenettely, 

päätetään 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

noudattaen annettavassa asetuksessa. 

3. Sovelletaan 81 artiklan 3 kohtaa.

V LUKU

TIETOSUOJA JA TIETOJEN JAKAMINEN

59 artikla 

Tietosuoja

1. Testi- ja tutkimusraportit ovat tietosuojan alaisia tässä artiklassa vahvistetuin edellytyksin.
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Tietosuojaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tehoaineita, suoja-aineita tai 

tehosteaineita, liitännäisaineita ja kasvinsuojeluaineita koskeviin testi- ja 

tutkimusraportteihin, kun hakija toimittaa ne jäsenvaltiolle luvan saamiseksi tämän 

asetuksen mukaisesti, jäljempänä 'ensimmäinen hakija', edellyttäen, että kyseiset testi- ja 

tutkimusraportit:

a) ovat luvan tai luvan muuttamisen kannalta välttämättömiä, jotta on mahdollista sallia 

käyttö muilla viljelykasveilla; ja

b) ne on sertifioitu hyvän laboratoriokäytännön tai hyvän koekäytännön periaatteiden 

mukaisiksi.

Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut tietosuojatun raportin, ei saa käyttää raporttia muita 

kasvinsuojeluaineille, suoja-aineille tai tehosteaineille ja liitännäisaineille lupia hakeneita 

hyödyttävällä tavalla, lukuun ottamatta tämän artiklan 2 kohdassa, 62 artiklassa tai 

80 artiklassa säädettyjä tapauksia. 

Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 

kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta tämän artiklan 2 kohdassa tai 62 artiklassa 

säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika pidennetään 13 vuoteen 47 artiklan soveltamisalaan 

kuuluvien kasvinsuojeluaineiden osalta.
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Voimassaoloaikaa pidennetään kolmella kuukaudella kunkin 51 artiklan 1 kohdassa 

määriteltyä vähäistä käyttötarkoitusta koskevan luvan pidennyksen osalta, lukuun 

ottamatta ekstrapolointiin perustuvaa luvan pidennystä, jos luvanhaltija on tehnyt 

lupahakemuksen viimeistään viisi vuotta siitä päivästä, jona ensimmäinen lupa on 

myönnetty kyseisessä jäsenvaltiossa. Tietosuoja voi joka tapauksessa olla voimassa 

enintään 13 vuotta. Niiden kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka kuuluvat 47 artiklan 

soveltamisalaan, tietosuoja voi joka tapauksessa olla enintään 15 vuotta. 

Samoja tietosuojasääntöjä, joita sovelletaan ensimmäiseen lupaan, sovelletaan myös 

kolmansien osapuolien toimittamiin testi- ja tutkimusraportteihin, jotka laaditaan 

51 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä vähäisiä käyttötarkoituksia koskevan luvan pidennystä 

varten.

Tutkimus on tietosuojan alainen myös, jos se on ollut välttämätön luvan uusimisen tai 

uudelleentarkastelun vuoksi. Tietosuoja on voimassa 30 kuukautta. Ensimmäistä, toista, 

kolmatta ja neljättä alakohtaa sovelletaan asianmukaisin muutoksin.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta

a) testi- ja tutkimusraportteihin, joiden osalta hakija on toimittanut tietojen käyttöluvan; 

tai

b) tilanteeseen, jossa asianomaisille testi- ja tutkimusraporteille toista 

kasvinsuojeluainetta varten myönnetty tietosuoja-aika on umpeutunut. 
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3. Edellä 1 kohdan mukainen tietosuoja myönnetään ainoastaan silloin, kun ensimmäinen 

hakija on vaatinut tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita, liitännäisaineita ja 

kasvinsuojeluaineita koskevien testi- ja tutkimusraporttien tietojen suojaamista asiakirja-

aineiston jättämisen ajankohtana ja on antanut asianomaiselle jäsenvaltiolle kunkin testi-

tai tutkimusraportin osalta 8 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja 33 artiklan 3 kohdan 

d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja vahvistuksen, jonka mukaan testi- tai tutkimusraportille 

ei ole koskaan myönnetty tietosuoja-aikaa tai että mahdollinen myönnetty tietosuoja-aika 

ei ole umpeutunut.

60 artikla

Testi- ja tutkimusraporttien luettelo

1. Esittelevän jäsenvaltion on laadittava kunkin tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen ja 

liitännäisaineen osalta luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joita tarvitaan 

ensimmäistä hyväksyntää, hyväksynnän ehtojen muuttamista tai hyväksynnän uusimista 

varten, ja saatettava se jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ja saatettava pyynnöstä saataville kustakin

hyväksymästään kasvinsuojeluaineesta

a) luettelo niistä tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita, liitännäisaineita ja 

kasvinsuojeluaineita koskevista testi- ja tutkimusraporteista, jotka tarvitaan 

ensimmäisen luvan myöntämistä, lupaehtojen muuttamista tai luvan uusimista 

varten; ja 

b) luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joille hakija on vaatinut tietosuojaa 

59 artiklan nojalla, ja mainitun artiklan mukaisesti esitetyt syyt.
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3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyissä luetteloissa on oltava tiedot siitä, onko nämä testi- ja 

tutkimusraportit sertifioitu hyvän laboratoriokäytännön tai hyvän koekäytännön periaatteita

noudattaviksi.

61 artikla 

Päällekkäisten testien välttämistä koskevat yleissäännöt

1. Päällekkäisten testien välttämiseksi kasvinsuojeluaineelle lupaa hakevan henkilön on 

ennen testien tai tutkimusten suorittamista tutustuttava 57 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin 

sen selvittämiseksi, onko samaa tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta sisältävälle 

kasvinsuojeluaineelle tai liitännäisaineelle jo myönnetty lupa ja kenelle se on myönnetty. 

Toimivaltaisen viranomaisen on hakijan pyynnöstä toimitettava tälle testi- ja 

tutkimusraporttien luettelo, joka on laadittu kyseisen aineen osalta 60 artiklan mukaisesti.

Mahdollisen hakijan on toimitettava kaikki käytettäväksi ehdotetun tehoaineen 

tunnistetiedot ja epäpuhtauksia koskevat tiedot. Tiedustelun tueksi on esitettävä näyttö 

siitä, että mahdollinen hakija aikoo jättää lupahakemuksen. 

2. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo saaneensa riittävästi näyttöä siitä, että 

mahdollinen hakija aikoo hakea lupaa, sen on ilmoitettava kyseiselle hakijalle aiempien 

vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden nimi ja osoite sekä ilmoitettava samalla kyseisten 

lupien haltijoille uuden hakijan nimi ja osoite.
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3. Mahdollisen hakijan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet päästäkseen sopimukseen 59 artiklan nojalla suojattujen testi- ja 

tutkimusraporttien sisältämien sellaisten tietojen jakamisesta, jotka luvanhakijalta 

vaaditaan kasvinsuojeluainetta koskevan luvan saamiseksi.

62 artikla 

Selkärankaisiin eläimiin liittyvien testi- ja tutkimustietojen jakaminen

1. Jäsenvaltiot eivät saa hyväksyä lupahakemusten tueksi toistettuja selkärankaisilla eläimillä 

tehtyjä testejä ja tutkimuksia tai selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä ja tutkimuksia, 

jotka on aloitettu, vaikka olisi voitu kohtuudella käyttää direktiivin 1999/45/EY liitteessä II 

kuvattuja tavanomaisia menetelmiä. Henkilön, joka aikoo suorittaa selkärankaisilla 

eläimillä testejä ja tutkimuksia, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen, että 

kyseisiä testejä ja tutkimuksia ei ole jo suoritettu tai aloitettu.

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on kaikin tavoin 

pyrittävä varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot 

jaetaan. Testi- ja tutkimusraporttien tietojen jakamisesta aiheutuvat kustannukset on 

määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan on 

jaettava vain niiden tietojen kustannukset, jotka hänen on toimitettava luvan saamiselle 

asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.
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3. Jos mahdollinen luvanhakija ja samaa tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta sisältäviä 

kasvinsuojeluaineita tai liitännäisaineita koskevien vastaavien lupien haltija tai haltijat 

eivät pääse sopimukseen selkärankaisiin eläimiin liittyvien testi- ja tutkimusraporttien 

tietojen jakamisesta, mahdollisen luvanhakijan on ilmoitettava tästä 61 artiklan 1 kohdassa 

mainitulle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Jos sopimukseen ei päästä 2 kohdan mukaisesti, tämä ei estä kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaista viranomaista käyttämästä selkärankaisiin eläimiin liittyviä testi- ja 

tutkimusraportteja mahdollisen luvanhakijan hakemuksen käsittelyssä. 

4. Vastaavien lupien haltijalla tai haltijoilla on oikeus vaatia mahdolliselta luvanhakijalta 

yhtäläistä osuutta aiheutuneista kustannuksista. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 

voi ohjata asianomaiset ratkaisemaan asian kansallisen lainsäädännön mukaisen virallisen 

ja sitovan sovittelun avulla. Muutoin asianomaiset voivat ratkaista asian oikeudenkäynnillä 

jäsenvaltion tuomioistuimissa. Sovittelun tai oikeudenkäynnin päätöksissä on otettava 

huomioon 2 kohdassa säädetyt periaatteet, ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia 

jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.
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VI LUKU

TIETOJEN JULKISUUS

63 artikla 

Luottamuksellisuus

1. Henkilön, joka pyytää tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellista 

käsittelyä, on esitettävä todennettavissa oleva näyttö sille, että tietojen luovuttaminen voisi 

vahingoittaa hänen taloudellisia etujaan tai yksityiselämän ja koskemattomuuden suojaa. 

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan tavallisesti vaarantavan asianomaisten henkilöiden 

taloudellisten etujen tai yksityiselämän ja koskemattomuuden suojaa:

a) valmistusmenetelmä;

b) tehoaineen epäpuhtauserittely, lukuun ottamatta epäpuhtauksia, joita pidetään 

toksisuuden, ekotoksisuuden tai ympäristön kannalta merkityksellisinä; 

c) tulokset tehoaineen tuotantoeristä, mukaan lukien epäpuhtaudet;

d) valmistetun tehoaineen epäpuhtauksien analyysimenetelmät, lukuun ottamatta 

sellaisia epäpuhtauksia koskevia menetelmiä, joita pidetään toksisuuden, 

ekotoksisuuden tai ympäristön kannalta olennaisina;
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e) tuottajan tai maahantuojan yhteydet luvan hakijaan tai haltijaan;

f) kasvinsuojeluaineen koko koostumusta koskevat tiedot;

g) selkärankaisilla tehtyihin testeihin osallistuneiden henkilöiden nimet ja osoitteet.

3. Tämä artikla ei rajoita ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 

2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY1 soveltamista.

VII LUKU

KASVINSUOJELUAINEIDEN JA

LIITÄNNÄISAINEIDEN PAKKAAMINEN,

MERKITSEMINEN JA MAINONTA

64 artikla 

Pakkaaminen ja ulkoasu

1. Kasvinsuojeluaineet ja liitännäisaineet, joita voidaan erehdyksessä pitää elintarvikkeina, 

juomina tai rehuina, on pakattava siten, että tällaisen erehdyksen todennäköisyys on 

mahdollisimman pieni.

2. Yleisesti saatavilla olevien kasvinsuojeluaineiden ja liitännäisaineiden, joita voidaan 

erehdyksessä pitää elintarvikkeina, juomina tai rehuina, on sisällettävä nauttimista torjuvia 

tai sen estäviä ainesosia.

3. Direktiivin 1999/45/EY 9 artiklaa on sovellettava myös kasvinsuojeluaineisiin ja 

liitännäisaineisiin, jotka eivät kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

                                               

1 EYVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
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65 artikla 

Merkitseminen

1. Kasvinsuojeluaineiden merkinnöissä on otettava huomioon direktiivin 1999/45/EY 

luokitus-, merkintä- ja pakkaamisvaatimukset ja niiden on täytettävä vaatimukset, jotka 

vahvistetaan 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

noudattaen annetussa asetuksessa.

Kyseinen asetus sisältää myös erityisiin vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyviä 

vakiolausekkeita, jotka täydentävät direktiivissä 1999/45/EY säädettyjä lausekkeita. Siinä 

on oltava 16 artiklan teksti sekä direktiivin 91/414/ETY liitteiden IV ja V teksti 

tarvittavine muutoksineen. 

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia näytteiden tai vedosten toimittamista pakkauksista ja luonnosten 

toimittamista pakkausmerkinnöistä ja ohjelehdistä ennen luvan myöntämistä.

3. Jos jäsenvaltio katsoo täydentävien lausekkeiden olevan tarpeen ihmisten tai eläinten 

terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta muille 

jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava tiedoksi täydentävä lauseke tai täydentävät 

lausekkeet sekä perusteet näille vaatimuksille.

Tällaisten lausekkeiden sisällyttämistä 1 kohdassa tarkoitettuun asetukseen on harkittava.

Niin kauan kuin lausekkeita ei ole sisällytetty mainittuun asetukseen, jäsenvaltio voi vaatia 

yhden tai useamman täydentävän lausekkeen käyttöä.
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66 artikla 

Mainonta

1. Kasvinsuojeluaineita, joille ei ole myönnetty lupaa, ei saa mainostaa. Kaikissa 

kasvinsuojeluaineita koskevissa mainoksissa on oltava virkkeet "Varmista 

kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen 

käyttöä.". Näiden virkkeiden on oltava helposti luettavissa ja erotuttava selvästi muusta 

mainoksesta. Sana "kasvinsuojeluaine" voidaan korvata täsmällisemmällä tuotetyypin 

kuvauksella, kuten sienitautien torjunta-aine, hyönteisten torjunta-aine tai rikkakasvien 

torjunta-aine.

2. Mainokseen ei saa sisältyä sellaisia mahdollisesti harhaanjohtavia tekstin tai kuvan 

muodossa olevia tietoja, jotka koskevat ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle 

aiheutuvia mahdollisia riskejä, kuten mainintoja "vähäriskinen", "myrkytön" tai 

"vaaraton".

Ainoastaan vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden osalta sallitaan mainoksessa ilmaisu 

"myönnetty lupa vähäriskisenä kasvinsuojeluaineena asetuksen (EY) (EY) N:o …/2008*

mukaisesti". Ilmaisua ei saa käyttää väitteenä kasvinsuojeluaineen merkinnässä. 

3. Kaikkien mainonnassa käytettyjen väitteiden on oltava teknisesti perusteltavissa.

4. Mainoksissa ei saa esittää visuaalisesti mahdollisesti vaarallisia käytäntöjä, kuten aineen 

sekoittamista tai käyttöä ilman riittävää suojavaatetusta, käyttöä elintarvikkeiden tai lasten 

läheisyydessä tai ainetta lasten käyttämänä.

                                               

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen numero.
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5. Mainonta- tai myynninedistämisaineistossa on kiinnitettävä huomiota merkinnöissä 

mainittuihin asianmukaisiin varoituksiin ja merkkeihin.

VIII LUKU

VALVONTA

67 artikla 

Tietojen kirjaaminen

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, toimittajien, jakelijoiden, maahantuojien, viejien ja 

ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa vähintään kolmen vuoden ajan tuottamistaan, 

maahantuomistaan, viemistään, varastoimistaan, käyttämistään tai markkinoille 

saattamistaan kasvinsuojeluaineista.

Niiden on saatettava kirjausten olennaiset tiedot pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 

saataville. Kolmannet osapuolet, kuten juomavesiteollisuus, voivat pyytää saada tutustua 

näihin tietoihin ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen.

2. Luvanhaltijoiden on annettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, 

jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden myyntimääriä kasvinsuojeluaineita koskevista 

tilastotiedoista … päivänä …kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o …/20081* mukaisesti.

                                               

1 EUVL L
* Virallinen lehti: lisätään mainitun asetuksen numero ja päiväys sekä julkaisuviittaus.
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3. Jäljempänä 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen voidaan 

antaa täytäntöönpanosääntöjä 1 ja 2 kohdan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi.

68 artikla 

Seuranta ja valvonta

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Niiden on laadittava ja 

toimitettava komissiolle kertomus valvonnan laajuudesta ja tuloksista kuuden kuukauden kuluessa 

kertomuksen kohteena olevan vuoden päättymisestä. 

Komission asiantuntijat suorittavat yleis- ja erityistarkastuksia jäsenvaltioissa tarkistaakseen 

jäsenvaltioiden suorittaman virallisen valvonnan toteutumisen. 

Jäljempänä 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 

annetussa asetuksessa vahvistetaan valvontaa koskevia säännöksiä, jotka koskevat erityisesti 

kasvinsuojeluaineiden tuotantoa, pakkaamista, merkitsemistä, varastointia, kuljetusta, kaupan 

pitämistä, formulointia, rinnakkaisvalmisteiden kauppaa ja käyttöä. Siihen sisältyy myös säännöksiä 

epäiltyjä myrkytystapauksia koskevien tietojen keruusta ja niistä raportoinnista.
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IX LUKU

HÄTÄTILANTEET

69 artikla 

Kiireelliset toimenpiteet

Kun on selvää, että tämän asetuksen mukaisesti hyväksytty aine, suoja-aine, tehosteaine tai apuaine 

tai kasvinsuojeluaine todennäköisesti aiheuttaa vakavan riskin ihmisten tai eläinten terveydelle 

taikka ympäristölle ja että tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen yhden tai 

useamman jäsenvaltion toimenpitein, on joko komission omasta aloitteesta tai jäsenvaltion 

pyynnöstä viipymättä toteutettava toimenpiteitä asianomaisen aineen tai tuotteen käytön/ja tai 

myynnin rajoittamiseksi tai kieltämiseksi 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 

noudattaen. Ennen tällaisten toimenpiteiden toteuttamista komissio tarkastelee todisteita ja voi 

pyytää viranomaiselta lausunnon. Komissio voi asettaa määräajan lausunnon antamiselle.

70 artikla 

Kiireelliset toimenpiteet erittäin kiireellisissä tapauksissa

Poiketen siitä, mitä 69 artiklassa säädetään, komissio voi erittäin kiireellisissä tapauksissa 

väliaikaisesti toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä kuultuaan kyseistä yhtä tai useampaa jäsenvaltiota 

ja ilmoitettuaan asiasta muille jäsenvaltioille.
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Nämä toimenpiteet vahvistetaan, niitä muutetaan, ne kumotaan tai niiden voimassaoloa jatketaan 

79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen mahdollisimman pian ja 

viimeistään kymmenen työpäivän kuluttua.

71 artikla

Muut kiireelliset toimenpiteet

1. Kun jäsenvaltio ilmoittaa virallisesti komissiolle kiireellisten toimenpiteiden tarpeesta eikä 

toimiin ole ryhdytty 69 tai 70 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi toteuttaa väliaikaisia

suojatoimenpiteitä. Tässä tapauksessa sen on välittömästi ilmoitettava asiasta muille 

jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Komissio saattaa asian 30 työpäivän kuluessa 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean 

käsiteltäväksi 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen päätöksen 

tekemiseksi kansallisten väliaikaisten suojatoimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta tai 

kumoamisesta.

3. Jäsenvaltio voi pitää voimassa kansalliset väliaikaiset suojatoimenpiteet siihen asti kun 

yhteisön toimenpiteet on hyväksytty.
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X LUKU

HALLINNOLLISET JA RAHOITUSTA

KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

72 artikla 

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset ja niiden myöhemmät muutokset komissiolle 

tiedoksi viipymättä.

73 artikla 

Siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu

Luvan myöntäminen ja muut tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet eivät vaikuta 

kasvinsuojeluaineen valmistajan eivätkä soveltuvissa tapauksissa kasvinsuojeluaineen markkinoille 

saattamisesta tai käytöstä vastaavan henkilön yleiseen siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen 

jäsenvaltioissa.
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74 artikla 

Maksut ja palkkiot

1. Jäsenvaltiot voivat periä tämän asetuksen soveltamisalalla toteuttamistaan toimista 

aiheutuvat kustannukset maksujen ja palkkioiden muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut maksut tai palkkiot

a) vahvistetaan avoimesti; ja

b) vastaavat toimista aiheutuneita todellisia kustannuksia, paitsi jos on yleisen edun 

mukaista alentaa maksuja tai palkkioita.

Maksut tai palkkiot voidaan vahvistaa sellaisen kiinteän hinnaston mukaan, joka perustuu 

1 kohdassa tarkoitetuista toimista aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin.

75 artikla 

Toimivaltainen viranomainen

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka 

vastaa tässä asetuksessa jäsenvaltioille asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteensovittamisesta vastaava kansallinen viranomainen, 

joka sovittaa toimintaa yhteen ja pitää yllä tarvittavia yhteyksiä hakijoihin, jäsenvaltioihin, 

komissioon ja viranomaiseen.



11119/8/08 REV 8 HKE/sk 117
DG B 2B FI

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävästi pätevää 

ja kokenutta henkilöstöä, jotta tässä asetuksessa määritellyt velvoitteet voidaan täyttää

tehokkaasti ja tuloksellisesti.

4. Kunkin jäsenvaltion on annettava yhtä tai useampaa kansallista toimivaltaista 

viranomaistaan koskevat yksityiskohtaiset tiedot komissiolle, viranomaiselle ja muiden 

jäsenvaltioiden yhteensovittamisesta vastaaville viranomaisille sekä ilmoitettava niille 

näiden tietojen muutoksista.

5. Komissio julkaisee verkkosivustollaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten 

luettelon ja pitää sitä ajan tasalla.

76 artikla

Komission kustannukset

1. Komissiolle voi aiheutua kustannuksia toimista, joilla pyritään saavuttamaan tämän 

asetuksen tavoitteet ja jotka aiheutuvat muun muassa seuraavista:

a) yhdenmukaistetun järjestelmän kehittäminen ja soveltuvan tietokannan perustaminen 

tehoaineita, suoja-aineita, tehosteaineita, apuaineita, kasvinsuojeluaineita ja 

liitännäisaineita koskevien kaikkien tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi ja näiden

tietojen saattamiseksi jäsenvaltioiden, valmistajien ja muiden asianomaisten 

osapuolten saataville; 

b) tarvittavien tutkimusten tekeminen kasvinsuojeluaineiden ja liitännäisaineiden 

markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan täydentävän lainsäädännön 

valmistelemiseksi ja kehittämiseksi;
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c) tarvittavien tutkimusten tekeminen menettelyjen, päätöksentekoperusteiden ja 

tietovaatimusten yhdenmukaistamiseksi; 

d) jäsenvaltioiden, komission ja viranomaisen välisen yhteistyön yhteensovittaminen

tarvittaessa sähköisesti sekä työnjakoa helpottavien toimien yhteen sovittaminen;

e) sellaisen yhteensovitetun sähköisen hakemusten toimittamis- ja arviointijärjestelmän 

kehittäminen ja ylläpito, jonka tavoitteena on edistää sähköistä asiakirjavaihtoa ja 

työnjakoa hakijoiden, jäsenvaltioiden, komission ja viranomaisen välillä;

f) ohjeiden laatiminen tämän asetuksen käytännön soveltamisen helpottamiseksi;

g) matka- ja oleskelukustannukset, joita jäsenvaltioiden asiantuntijoille aiheutuu, kun 

komissio nimeää heitä osallistumaan 68 artiklassa säädettyihin valvontatoimiin;

h) valvontahenkilöstön koulutus;

i) muiden sellaisten toimenpiteiden rahoittaminen, joita tarvitaan 68 artiklan nojalla 

annettavan asetuksen soveltamisen varmistamiseksi.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittain 1 kohdan soveltamiseksi vaadittavat 

määrärahat.
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77 artikla 

Ohjeasiakirjat

Komissio voi 79 artiklan 2 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksyä 

tai muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. Komissio 

voi pyytää viranomaista valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai osallistumaan niiden laadintaan.

78 artikla 

Muutokset ja täytäntöönpanotoimet 

1. Seuraavista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 

keskeisiä osia muun muassa sitä täydentämällä, päätetään 79 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a) muutosten tekeminen liitteisiin tieteellinen ja tekninen nykytietämys huomioon 

ottaen;

b) muutosten tekeminen 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista tehoaineita 

ja kasvinsuojeluaineita koskevista tietovaatimuksista annettuihin asetuksiin

tieteellinen ja tekninen nykytietämys huomioon ottaen;

c) muutosten tekeminen 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun yhdenmukaisista 

kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja niiden sallimista koskevista periaatteista 

annettuun asetukseen tieteellinen ja tekninen nykytietämys huomioon ottaen;
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d) edellä 17 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu asetus, jolla lykätään hyväksynnän 

voimassaolon päättymistä; 

e) asetus 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista suoja-aineita ja tehosteaineita koskevista 

tietovaatimuksista;

f) edellä 26 artiklassa tarkoitettu asetus suoja-aineita ja tehosteaineita koskevasta 

työohjelmasta; 

g) edellä 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu apuaineiden sisällyttäminen liitteeseen III; 

h) edellä 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tämän asetuksen soveltamista väliaikaisiin 

lupiin koskevan määräajan pidentäminen; 

i) edellä 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevat 

tietovaatimukset;

j) edellä 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut liitännäisaineita koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt; 

k) asetus, joka sisältää 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvinsuojeluaineiden 

merkintävaatimukset;

l) edellä 68 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettu valvontaa koskeva asetus.

2. Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista muista toimenpiteistä voidaan 

päättää 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. 
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3. Jäljempänä 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 

annetaan asetus, joka sisältää luettelon direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevista 

tehoaineista. Näitä aineita pidetään tämän asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

79 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua 

ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 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 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan 

kolme kuukautta.

4. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 

7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 

5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 

säännökset.



11119/8/08 REV 8 HKE/sk 122
DG B 2B FI

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan 

kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan 

e alakohdassa tarkoitetuksi määräajaksi kaksi kuukautta.

XI LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

80 artikla 

Siirtymätoimenpiteet

1. Direktiiviä 91/414/ETY sovelletaan edelleen hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän 

edellytysten osalta

a) tehoaineisiin, joista on tehty päätös direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti ennen … päivää …kuuta …*; tai

b) tehoaineisiin, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 737/20071 liitteessä I; tai

c) tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu asetuksen (EY) N:o 33/20082

16 artiklan mukaisesti; tai

d) tehoaineisiin, joiden täydellisyys on osoitettu asetuksen (EY) N:o 33/2008 6 artiklan 

mukaisesti ennen … päivää …kuuta …*.

                                               

* Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
1 EUVL L 169, 29.6.2003, s. 10.
2 EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.
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Direktiivin 91/414/ETY nojalla tehdyn tarkastelun perusteella annetaan kyseisten aineiden 

hyväksyntää koskeva asetus tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämän 

kohdan b alakohdassa mainittujen tehoaineiden osalta tätä hyväksyntää ole pidettävä tämän 

asetuksen 14 artiklassa tarkoitettuna hyväksynnän uusimisena. 

2. Direktiivin 91/414/ETY 13 artiklan 1–4 kohtaa sekä liitteitä II ja III sovelletaan edelleen 

direktiivin liitteeseen I sisällytettyihin tehoaineisiin ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 

hyväksyttyihin tehoaineisiin:

a) viiden vuoden ajan niiden sisällyttämisestä tai hyväksymisestä direktiivin 

91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tehoaineiden osalta;

b) kymmenen vuoden ajan niiden sisällyttämisestä tai hyväksymisestä sellaisten

tehoaineiden osalta, jotka eivät olleet markkinoilla 26 päivänä heinäkuuta 1993;

c) viiden vuoden ajan niiden sisällyttämisen tai hyväksynnän uusimisesta niiden 

tehoaineiden osalta, joiden direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämiselle 

asetettu määräaika päättyy … päivään …kuuta …*mennessä. Tätä säännöstä 

sovelletaan vain tietoihin, jotka ovat välttämättömiä hyväksynnän uusimiseksi ja 

jotka oli sertifioitu laboratoriokäytännön periaatteita noudattaviksi kyseiseen päivään

mennessä.

                                               

* Virallinen lehti: 24 kuukautta tämän asetuksen julkaisupäivästä.
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3. Kun direktiivin 91/414/ETY 13 artiklaa sovelletaan tämän artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla, 

on noudatettava direktiiviä 91/414/ETY koskevia erityismääräyksiä, jotka on vahvistettu

jäsenvaltion yhteisöön liittymisestä tehdyssä liittymisasiakirjassa.

4. Niiden tehoaineiden osalta, joiden ensimmäisen hyväksynnän voimassaolo päättyy …

päivään …kuuta …*mennessä, tehoaineen valmistajan on toimitettava 14 artiklassa 

säädetty hakemus jäsenvaltiolle ja tiedoksi muille jäsenvaltioille, komissiolle ja 

viranomaiselle viimeistään kaksi vuotta ennen ensimmäisen hyväksynnän voimassaolon 

päättymistä.

5. Kasvinsuojeluaineita koskevien lupahakemusten,

a) jotka ovat direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan mukaisia ja jotka ovat jäsenvaltioiden 

käsiteltävinä, tai

b) jotka on muutettava tai jotka on peruutettava direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 

sisällyttämisen jälkeen tai tämän artiklan 1 kohdan mukaisen hyväksynnän 

seurauksena

… päivänä …kuuta …**, johdosta on tehtävä päätös ennen kyseistä päivää voimassa 

olevan kansallisen lainsäädännön perusteella. 

Tämän päätöksen jälkeen sovelletaan tätä asetusta.

6. Direktiivin 91/414/ETY 16 artiklan mukaisesti merkittyjä tuotteita voidaan edelleen saattaa 

markkinoille …päivään …kuuta ….***asti.

                                               

* Virallinen lehti: 36 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
** Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
*** Virallinen lehti: 66 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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7. Komissio laatii … päivään …kuuta …*mennessä luettelon direktiivin 91/414/ETY 

liitteeseen I sisällytetyistä aineista, jotka täyttävät tämän asetuksen liitteessä II olevassa 

4 kohdassa esitetyt kriteerit ja joihin sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan säännöksiä.

81 artikla 

Suoja-aineita ja tehosteaineita, apuaineita ja

liitännäisaineita koskeva poikkeus

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi viiden vuoden ajan 

26 artiklassa tarkoitetun ohjelman hyväksymisestä antaa luvan alueellaan sellaisia suoja-

aineita ja tehosteaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiseen, joita 

ei ole hyväksytty, jos ne sisältyvät ohjelmaan.

2. Poiketen siitä, mitä 27 artiklassa säädetään, ja rajoittamatta yhteisön lainsäädännön

soveltamista jäsenvaltiot voivat soveltaa sellaisia apuaineita, joita ei ole sisällytetty 

liitteeseen III, koskevia kansallisia säännöksiä … päivään …kuuta …* asti.

Jos jäsenvaltiolla on mainitun määräajan päätyttyä vakavia syitä katsoa, että apuaine, jota 

ei ole sisällytetty liitteeseen III, todennäköisesti aiheuttaa vakavan riskin ihmisten tai 

eläinten terveydelle taikka ympäristölle, se voi väliaikaisesti kieltää kyseessä olevan 

apuaineen käytön alueellaan tai rajoittaa sitä. Sen on ilmoitettava tästä muille 

jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä sekä perusteltava päätöksensä. Sovelletaan 

71 artiklaa.

                                               

* Virallinen lehti: 78 kuukautta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
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3. Poiketen 58 artiklan 1 kohdasta jäsenvaltiot voivat soveltaa liitännäisaineita koskevaan 

lupaan kansallisia säännöksiä siihen asti, kun 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

yksityiskohtaiset säännöt on hyväksytty.

82 artikla

Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

Komissio esittää … päivään …kuuta …* mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen lupien vastavuoroisen tunnustamisen toimivuudesta ja erityisesti 36 artiklan 

3 kohdassa ja 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamisesta jäsenvaltioissa, 

yhteisön jakamisesta kolmeen vyöhykkeeseen ja liitteessä II esitettyjen tehoaineiden, suoja-aineiden 

ja tehosteaineiden hyväksymiskriteereiden soveltamisesta sekä tämän vaikutuksesta maatalouden 

monimuotoisuuteen ja kilpailukykyyn sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Selvitykseen 

voidaan liittää tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset, joilla muutetaan kyseisiä 

säännöksiä.

83 artikla 

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 79/117/ETY ja 91/414/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina liitteessä V 

luetelluilla säädöksillä, … päivästä …kuuta …**, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 80 artiklan 

soveltamista ja jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat näiden direktiivien osaksi kansallista 

lainsäädäntöä saattamiselle asetettujen, mainitussa liitteessä lueteltujen määräaikojen noudattamista.

                                               

* Virallinen lehti: 60 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
** Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän asetukseen. Erityisesti muussa 

yhteisön lainsäädännössä, kuten asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, olevia viittauksia direktiivin 

91/414/ETY 3 artiklaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 55 artiklaan.

84 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio antaa … päivään …kuuta …* mennessä:

a) asetuksen, joka sisältää kyseisen asetuksen antamisen ajankohtana jo hyväksyttyjen 

tehoaineiden luettelon;

b) asetuksen, jossa säädetään 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista tehoaineita 

koskevista tietovaatimuksista;

c) asetuksen, jossa säädetään 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista 

kasvinsuojeluaineita koskevista tietovaatimuksista;

d) asetuksen, jossa säädetään 36 artiklassa tarkoitetuista kasvinsuojeluaineiden riskien 

arvioimista koskevista yhdenmukaisista periaatteista;

                                               

* Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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e) asetuksen, joka sisältää 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvinsuojeluaineiden 

merkitsemisvaatimukset.

Tätä asetusta sovelletaan … päivästä …kuuta …*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

                                               

* Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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LIITE I

3 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden hyväksymisvyöhykkeiden määrittely

A – Pohjoinen vyöhyke

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi.

B – Keskinen vyöhyke

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

Belgia, Tšekki, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Romania, Slovenia, 

Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta.

C – Eteläinen vyöhyke

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Malta ja Portugali.
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LIITE II

II luvun mukaiset tehoaineiden, suoja-aineiden ja

tehosteaineiden hyväksymismenettely ja -kriteerit

1. Arviointimenettely

1.1 Esittelevän jäsenvaltion ja viranomaisen on 4–21 artiklassa säädetyn arviointi- ja 

päätöksentekomenettelyn kuluessa toimittava yhdessä hakijoiden kanssa, jotta 

kaikki asiakirja-aineistoon liittyvät kysymykset ratkaistaan nopeasti, asiakirjojen 

asianmukaisen arvioinnin edellyttämät lisäselvitykset tai -tutkimukset, myös 

hyväksynnän rajaamisen tarpeen poissulkemiseksi tarvittavat tiedot, saadaan 

selville jo varhaisessa vaiheessa taikka kasvinsuojeluaineen suunnitellut 

käyttöolosuhteet tai kasvinsuojeluaineen olomuoto tai koostumus voidaan 

muuttaa vastaamaan kaikilta osin tämän asetuksen vaatimuksia.

1.2 Viranomaisen ja esittelevän jäsenvaltion suorittaman arvioinnin on perustuttava 

tieteellisiin periaatteisiin ja asiantuntijoiden antamiin suosituksiin.

1.3 Jäsenvaltioiden ja viranomaisen on tämän asetuksen 4–21 artiklassa säädetyn 

arviointi- ja päätöksentekomenettelyn kuluessa otettava huomioon 

elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 

laaditut täydentävät ohjeet, jotta riskinarviointeja voidaan tarvittaessa täydentää.
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2. Yleiset päätöksentekokriteerit

2.1 Tämän asetuksen 4 artiklan vaatimukset katsotaan täytetyiksi vain, jos toimitetun 

asiakirja-aineiston perusteella voidaan olettaa, että vähintään yhdessä 

jäsenvaltiossa annetaan lupa ainakin yhdelle kasvinsuojeluaineelle, joka sisältää 

kyseistä tehoainetta vähintään yhdessä edustavassa käyttötarkoituksessa.

2.2 Lisätietojen toimittaminen

Periaatteessa tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, kun siitä on 

toimitettu täydellinen asiakirja-aineisto.

Poikkeustapauksissa tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine voidaan hyväksyä, 

vaikka tietyt tiedot ovat edelleen toimittamatta, jos

a) tietovaatimuksia on muutettu tai täydennetty asiakirja-aineiston 

toimittamisen jälkeen; tai

b) tietojen katsotaan olevan luonteeltaan päätöksen luotettavuutta 

vahvistavia.

2.3 Hyväksyntää koskevat rajoitukset

Hyväksyntään voidaan tarvittaessa soveltaa 6 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä 

ja rajoituksia.
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Jos esittelevä jäsenvaltio katsoo, että toimitetusta asiakirja-aineistosta puuttuu 

tiettyjä tietoja, minkä vuoksi tehoaine voitaisiin hyväksyä vain rajoituksin, sen 

on otettava varhaisessa vaiheessa yhteyttä hakijaan saadakseen enemmän tietoja, 

joiden ansiosta nämä rajoitukset voidaan mahdollisesti poistaa.

3. Tehoaineen hyväksymiskriteerit

3.1 Asiakirja-aineisto

Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen asiakirja-

aineistojen on sisällettävä tiedot, jotka soveltuvissa tapauksissa tarvitaan 

hyväksyttävän päivittäisen saannin (ADI), käyttäjän altistuksen hyväksyttävän 

raja-arvon (AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannoksen (ARfD) 

määrittämiseen.

Kun kyseessä on tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine, jonka yhteen tai useampaan 

edustavaan käyttötarkoitukseen sisältyy käyttö elintarvikkeeksi tai rehuksi 

tarkoitetuilla viljelykasveilla tai jonka käyttö johtaa välillisesti elintarvikkeissa 

tai rehuissa oleviin jäämiin, 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetussa 

asiakirja-aineistossa on oltava riskinarvioinnin suorittamista ja täytäntöönpanon 

valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Asiakirja-aineistossa on erityisesti

a) oltava tiedot, joiden avulla voidaan määritellä kaikki riskialttiit jäämät;

b) ennakoitava luotettavasti jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa, myöhemmät 

viljelykasvit mukaan luettuina;

c) soveltuvissa tapauksissa ennakoitava luotettavasti prosessoinnista ja/tai 

sekoittamisesta johtuva jäämätaso;
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d) oltava tiedot, joiden avulla voidaan määritellä ja määrittää jäämän 

enimmäismäärä yleisesti käytössä olevilla asianmukaisilla menetelmillä 

tuotteen ja tarvittaessa eläinperäisten tuotteiden osalta, jos tuotetta tai sen 

osia syötetään eläimille;

e) oltava tiedot, joiden avulla voidaan soveltuvissa tapauksissa määritellä 

prosessoinnista ja/tai sekoittamisesta johtuvat pitoisuus- tai 

laimennustekijät.

Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetun asiakirja-aineiston 

on oltava riittävä, jotta soveltuvissa tapauksissa voidaan esittää arvio tehoaineen 

vaiheista ja leviämisestä ympäristössä ja sen vaikutuksista muihin kuin 

torjuttaviin lajeihin.

3.2 Teho

Tehoaine yksinään tai yhdistettynä suoja-aineeseen tai tehosteaineeseen 

hyväksytään vain, kun yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta 

on vahvistettu, että kasvinsuojeluaine on hyvän kasvinsuojelukäytännön 

mukaisen käytön seurauksena ja todenmukaiset käyttöolosuhteet huomioon 

ottaen riittävän tehokas. Tätä vaatimusta arvioidaan 29 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja sallimista koskevien 

yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti.
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3.3 Aineenvaihduntatuotteiden relevanssi

Toimitetun asiakirja-aineiston on oltava riittävä, jotta soveltuvissa tapauksissa 

voidaan vahvistaa aineenvaihduntatuotteiden toksinen, ekotoksinen tai 

ympäristöön liittyvä relevanssi.

3.4 Tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen koostumus

3.4.1 Spesifikaatiossa on määriteltävä vähimmäispuhtausaste, epäpuhtauksien 

tunnistetiedot ja enimmäispitoisuus ja tarvittaessa isomeerien ja 

diastereoisomeerien sekä lisäaineiden enimmäispitoisuus samoin kuin

toksisuuden, ekotoksisuuden tai ympäristön kannalta haitallisten 

epäpuhtauksien pitoisuus hyväksyttävissä rajoissa.

3.4.2 Spesifikaation on tarvittaessa oltava YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestön (FAO) asiaankuuluvan spesifikaation mukainen, jos 

tällainen vastaava spesifikaatio on laadittu. Tiukempia spesifikaatioita 

voidaan kuitenkin hyväksyä, jos se on tarpeen ihmisten tai eläinten 

terveyden suojeluun liittyvistä syistä.

3.5 Analyysimenetelmät

3.5.1 Valmistettujen tehoaineiden, suoja-aineiden tai tehosteaineiden 

analyysimenetelmät ja sellaisten epäpuhtauksien määritysmenetelmät, 

jotka ovat toksisuuden, ekotoksisuuden tai ympäristön kannalta 

haitallisia tai joita on valmistetussa tehoaineessa, suoja-aineessa tai 

tehosteaineessa yli 1 g/kg, on validoitava ja niiden on osoitettava olevan 

riittävän spesifisiä, oikein kalibroituja, tarkkoja ja täsmällisiä.
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3.5.2 Kasvi-, eläin- ja ympäristömatriiseissa ja juomavedessä olevien 

tehoaineen ja merkityksellisten aineenvaihduntatuotteiden jäämien 

analyysimenetelmän on oltava validoitu ja osoitettu olevan riittävän 

herkkä suhteessa riskitasoihin.

3.5.3 Arviointi on suoritettu 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja 

kasvinsuojeluaineiden arviointia ja sallimista koskevia yhdenmukaisia 

periaatteita noudattaen.

3.6 Vaikutukset ihmisten terveyteen

3.6.1 Soveltuvissa tapauksissa on vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), 

käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) ja akuutin 

altistumisen viiteannos (ARfD). Näitä arvoja vahvistettaessa on 

varmistettava asianmukainen vähintään 100:n turvamarginaali ottaen 

huomioon vaikutusten tyyppi ja vakavuus sekä erityisten väestöryhmien 

herkkyys.

3.6.2 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sitä ei 

pidemmälle menevien tehoaineita, suoja-aineita ja tehosteaineita 

koskevien tietovaatimusten tai muiden saatavilla olevien tietojen, 

muun muassa tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 

suoritettujen genotoksisuustestien arvioinnin tuloksena ole luokiteltu tai 

luokiteltava direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti 

mutageenisuusluokkaan 1 tai 2.
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3.6.3 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sitä ei 

tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita koskevien tietovaatimusten 

tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun muassa viranomaisen 

suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 

suoritettujen karsinogeenisuustestien arvioinnin tuloksena ole luokiteltu 

tai luokiteltava direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti 

karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 

kasvinsuojeluaineen tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole 

todenmukaisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos

tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, 

joissa ne eivät ole kontaktissa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, 

suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät 

ylitä asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

mukaisesti asetettua oletusarvoa.
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3.6.4 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sitä ei 

tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita koskevien tietovaatimusten 

tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun muassa viranomaisen 

suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 

suoritettujen genotoksisuustestien arvioinnin tuloksena ole luokiteltu tai 

luokiteltava direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti 

lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2, jollei ihmisten altistuminen 

kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle, suoja-aineelle tai 

tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 

merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 

muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kontaktissa ihmisiin ja joissa 

kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät 

elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä asetuksen (EY) N:o 396/2005 

18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa.

3.6.5 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sillä ei 

yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta koskevien 

yleisohjeiden arvioinnin tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun 

muassa viranomaisen suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, 

perusteella katsota olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia 

ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, jollei 

ihmisten altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle,

suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa 

käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa 

järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kontaktissa 

ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen 

jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua 

oletusarvoa.
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3.7 Vaiheet ja käyttäytyminen ympäristössä

3.7.1 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota 

olevan pysyvä orgaaninen yhdiste (POP).

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa kohdissa esitettyä kriteeriä, 

on POP:

3.7.1.1 Pysyvyys (hidas hajoaminen):

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää hidasta hajoamista 

koskevan kriteerin, jos

on näyttöä siitä, että sen puoliintumisaika (DT50) vedessä on yli 

kaksi kuukautta tai että sen puoliintumisaika maaperässä on yli 

kuusi kuukautta tai että sen puoliintumisaika sedimentissä on yli 

kuusi kuukautta.

3.7.1.2 Kertyvyys eläviin kudoksiin:

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää kertyvyyttä eläviin 

kudoksiin koskevan kriteerin, jos

– on näyttöä siitä, että sen biologinen kertyvyystekijä tai 

bioakkumulaatiokerroin vesieliöstössä on yli 5 000 tai, mikäli 

tällaisia tietoja ei ole, näyttöä siitä, että kemikaalin n-

oktanoli/vesi jakaantumiskerroin (log Ko/w) on yli 5; 

– on näyttöä siitä, että tehoaineesta, suoja-aineesta tai 

tehosteaineesta muutoin aiheutuu erityisiä haittoja, kuten korkea 

kertyvyys eläviin kudoksiin muissa kuin torjuttavissa lajeissa tai 

korkea myrkyllisyys ihmisille tai ympäristölle.
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3.7.1.3 Aineen kyky kaukokulkeutua ympäristössä:

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää aineen kykyä 

kaukokulkeutua ympäristössä koskevan kriteerin, jos

– kaukana päästölähteistä mitatut tehoaineen, suoja-aineen 

tai tehosteaineen pitoisuudet, jotka voivat aiheuttaa 

riskin; tai

– seurantatiedot, jotka osoittavat, että tehoaineen, suoja-

aineen tai tehosteaineen, jolla on kyky siirtyä 

vastaanottavaan ympäristöön, kaukokulkeutuminen 

ympäristössä voi olla tapahtunut ilman, veden tai 

vaeltavien eliölajien välityksellä; tai

– aineiden vaiheet ympäristössä ja/tai mallintamistulokset, 

jotka osoittavat, että tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine 

voi kaukokulkeutua ympäristössä ilman, veden tai 

vaeltavien eliölajien välityksellä ja siirtyä 

vastaanottavaan ympäristöön päästölähteistä kaukana 

olevilla alueilla. Ilman kautta merkittävästi kulkeutuvan 

tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen 

puoliintumisajan ilmassa on oltava yli kaksi päivää;

3.7.2 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota 

olevan hitaasti hajoava, eläviin kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen aine 

(PBT-aine).

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa kohdissa esitettyä kriteeriä, 

on PBT-aine.
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3.7.2.1 Pysyvyys (hidas hajoaminen)

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää hidasta 

hajoamista koskevan kriteerin, jos

– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 

60 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika makeassa vedessä tai 

suistovedessä on yli 40 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika merisedimentissä on yli 

180 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika makean veden tai suistoveden 

sedimentissä on yli 120 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 

120 vuorokautta.

Hajoamisen hitauden arvioinnin ympäristössä on 

perustuttava saatavilla oleviin puoliintumisaikaa 

koskeviin tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 

olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.

3.7.2.2 Biokertyvyys

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää kertyvyyttä 

eläviin kudoksiin koskevan kriteerin, jos sen biologinen 

kertyvyystekijä on yli 2 000.

Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin on perustuttava 

vesieliöissä tehtyjen kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. 

Sekä makean veden että meriveden eliölajeilla saatuja 

mittaustuloksia voidaan käyttää.
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3.7.2.3 Myrkyllisyys

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää myrkyllisyyttä 

koskevan kriteerin, jos

– sen pitkäaikaisessa kokeessa saatu vaikutukseton 

pitoisuus meri- tai makean veden eliöillä on alle 

0,01 mg/l; tai

– aine on luokiteltu karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, 

mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 tai 

lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3; tai

– on olemassa muuta näyttöä kroonisesta 

myrkyllisyydestä, jonka osoittaa direktiivin 

67/548/ETY mukainen luokitus: T, R48 tai Xn, R48.

3.7.3 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota 

olevan erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine 

(vPvB).

Aine, joka täyttää molemmat seuraavissa kohdissa esitetyt kriteerit, on 

vPvB-aine.
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3.7.3.1 Pysyvyys (hidas hajoaminen)

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää erittäin hidasta 

hajoamista koskevan kriteerin, jos

– sen puoliintumisaika merivedessä, makeassa vedessä 

tai suistovedessä on yli 60 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika meriveden, makean veden tai 

suistoveden sedimentissä on yli 180 vuorokautta; tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 180 vuoro-

kautta.

3.7.3.2 Biokertyvyys

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine täyttää erittäin 

voimakasta eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan kriteerin, 

jos biokertyvyystekijä on yli 5 000.
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3.8 Ekotoksikologia

3.8.1 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos 

riskinarviointi osoittaa riskien olevan hyväksyttäviä niiden kriteerien

mukaisesti, jotka vahvistetaan 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa 

kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja sallimisesta koskevissa 

yhdenmukaisissa periaatteissa ehdotetuissa tehoainetta, suoja-ainetta tai 

tehosteainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen todenmukaisissa

käyttöolosuhteissa. Arvioinnissa on otettava huomioon vaikutusten 

vakavuus, tietojen epävarmuus ja niiden organismien ryhmien määrä, 

joihin tehoaineella, suoja-aineella tai tehosteaineella odotetaan olevan 

haitallinen vaikutus suunnitellussa käytössä.

3.8.2 Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sillä ei 

katsota olevan yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 

koskevien yleisohjeiden arvioinnin perusteella sellaisia hormonaalisia 

haitallisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia 

muille kuin torjuttaville organismeille, jollei muiden kuin torjuttavien 

organismien altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle 

ole todenmukaisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön.

3.9 Jäämien määritys

Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos soveltuvissa 

tapauksissa voidaan suorittaa jäämien määritys riskinarviointia ja 

täytäntöönpanon valvontaa varten.
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3.10 Vaiheet ja käyttäytyminen pohjaveden osalta

Tehoaine hyväksytään vain, jos yhden tai useamman edustavan 

käyttötarkoituksen osalta on vahvistettu, että kasvinsuojeluaineen 

todenmukaisten käyttöolosuhteiden mukaisen käytön jälkeen tehoaineen tai 

aineenvaihduntatuotteiden,

hajoamistuotteiden tai reaktiotuotteiden odotettavissa oleva pitoisuus 

pohjavedessä on 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen, kasvinsuojeluaineiden

arvioimista ja sallimista koskevien yhdenmukaisten periaatteiden sisältämien 

asiaankuuluvien kriteerien mukainen.

4. Korvattava aine

Tehoaine hyväksytään korvattavaksi aineeksi 24 artiklan mukaisesti, jos jokin seuraavista 

ehdoista täyttyy:

– sen hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI), akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) 

tai käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) on merkittävästi alhaisempi 

kuin suurimmalla osalla hyväksytyistä tehoaineista aineiden/käyttötarkoitusten 

luokissa;

– se täyttää kaksi PBT-aineen luokittelukriteeriä;

– kriittisten vaikutusten (esim. kehitykseen liittyvien neurotoksisten tai 

immunotoksisten vaikutusten) luonteeseen liittyy haittoja, jotka yhdessä käyttö- ja 

altistumistapojen kanssa johtavat riskialttiisiin käyttötilanteisiin, esimerkiksi suureen 

pohjavedelle aiheutuvan riskin mahdollisuuteen, siitä huolimatta, että toteutetaan 

hyvin rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä (kuten hyvin suojaavien 

henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö tai hyvin laajat suojavyöhykkeet);
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– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia isomeereja;

– se on luokiteltu tai luokitellaan direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti 

karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei aine 3.6.3 kohdassa vahvistettujen kriteerien 

mukaisesti jää soveltamisalan ulkopuolelle; 

– se on luokiteltu tai luokitellaan direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti 

lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2, jollei aine 3.6.4 kohdassa vahvistettujen 

kriteerien mukaisesti jää soveltamisalan ulkopuolelle; 

– jos aineella katsotaan yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 

koskevien yleisohjeiden arvioinnin tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun 

muassa viranomaisen suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 

olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia 

vaikutuksia ihmisille, jollei aine 3.6.5. kohdassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti 

jää soveltamisalan ulkopuolelle. 

5. Vähäriskiset tehoaineet

Tehoainetta ei pidetä vähäriskisenä, jos se on luokiteltu tai luokiteltava direktiivin 

67/548/ETY mukaisesti ainakin yhdeksi seuraavista: 

– karsinogeeninen,

– mutageeninen,

– vaarallinen lisääntymiselle,
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– herkistävä,

– erittäin myrkyllinen tai myrkyllinen,

– räjähtävä,

– syövyttävä.

Sitä ei pidetä vähäriskisenä myöskään, jos

– se on hitaasti hajoava (puoliintumisaika maaperässä yli 60 päivää), tai

– sen biologinen kertyvyystekijä on yli 100, tai

– sen katsotaan olevan hormonaalisesti haitallisesti vaikuttava.
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LIITE III

27 artiklassa tarkoitettu luettelo apuaineista, joiden lisäämistä kasvinsuojeluaineisiin ei hyväksytä
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LIITE IV

50 artiklan mukainen vertaileva arviointi

1. Vertailevan arvioinnin edellytykset

Kun tarkastellaan kasvinsuojeluaineen luvan hylkäämistä tai peruuttamista, millä suositaan

vaihtoehtoista kasvinsuojeluainetta tai ei-kemiallista valvonta- tai torjuntamenetelmää,

jäljempänä 'korvaaminen', on tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella osoitettava, 

että vaihtoehdosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat merkittävästi 

pienemmät. Vaihtoehtoisen aineen arviointi on suoritettava sen osoittamiseksi, onko sen

käytöllä sama vaikutus torjuttavaan organismiin ilman käyttäjälle aiheutuvia merkittäviä 

taloudellisia ja käytännön haittoja. 

Luvan epäämisen tai peruuttamisen lisäedellytykset ovat seuraavat:

a) korvaamista sovelletaan vain silloin, kun muut menetelmät tai tehoaineiden 

kemiallinen erilaisuus riittävät pitämään torjuttavassa organismissa ilmenevän 

resistenssin mahdollisimman vähäisenä; ja

b) korvaamista sovelletaan vain kasvinsuojeluaineisiin, joiden käyttö aiheuttaa 

merkittävästi suuremman riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle; ja

c) korvaamista on sovellettava vasta, kun on tarvittaessa annettu mahdollisuus 

käytännöstä saatujen kokemusten hankkimiseen, jollei tällaista kokemusta jo ole.
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2. Merkittävä riskin ero

Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät riskin merkittävän eron tapauskohtaisesti. 

Tarkasteltavia asioita ovat tehoaineen ja kasvinsuojeluaineen ominaisuudet ja väestön eri 

alaryhmien (ammattimaiset tai muut kuin ammattimaiset käyttäjät, sivulliset, työntekijät, 

asukkaat, erityiset riskiryhmät tai kuluttajat) suoran tai välillisen altistumisen mahdollisuus 

elintarvikkeiden, rehujen, juomaveden tai ympäristön välityksellä. Lisäksi on otettava 

huomioon muita tekijöitä, kuten asetettujen käyttörajoitusten tiukkuus ja henkilökohtaisia 

suojavarusteita koskevat määräykset. 

Kun eri kasvinsuojeluaineiden toksisuuden ja altistumisen välistä suhdetta kuvaava tekijä 

on vähintään 10, riskin eron katsotaan tapauksen mukaan olevan merkittävä ympäristön 

kannalta.

3. Merkittävät taloudelliset tai käytännön haitat

Käyttäjälle merkittävä taloudellinen tai käytännön haitta määritellään huomattavaksi 

määrällisesti ilmaistavaksi työtapojen tai liiketoiminnan heikentymiseksi, jonka 

seurauksena ei ole mahdollista pitää yllä torjuttavan organismin riittävää torjunnan tasoa. 

Huomattava heikentyminen voi ilmetä esimerkiksi siten, että korvaavan aineen käyttöön 

tarvittavia teknisiä edellytyksiä ei ole tai ne eivät ole taloudellisesti toteutuskelpoisia.

Jos vertailevassa arvioinnissa todetaan, että kasvinsuojeluaineen käytön rajoitukset ja/tai 

kiellot voivat aiheuttaa tällaisen haitan, tämä otetaan huomioon 

päätöksentekomenettelyssä. Tilanne on perusteltava.
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LIITE V

83 artiklassa tarkoitetut kumotut direktiivit ja niiden muutokset

A) Direktiivi 91/414/ETY

Direktiiviä 91/414/ETY muuttavat säädökset Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi 

saattamista varten

Direktiivi 93/71/ETY 3. elokuuta 1994

Direktiivi 94/37/EY 31. heinäkuuta 1995

Direktiivi 94/79/EY 31. tammikuuta 1996

Direktiivi 95/35/EY 30. kesäkuuta 1996

Direktiivi 95/36/EY 30. huhtikuuta 1996

Direktiivi 96/12/EY 31. maaliskuuta 1997

Direktiivi 96/46/EY 30. huhtikuuta 1997

Direktiivi 96/68/EY 30. marraskuuta 1997

Direktiivi 97/57/EY 1. lokakuuta 1997

Direktiivi 2000/80/EY 1. heinäkuuta 2002

Direktiivi 2001/21/EY 1. heinäkuuta 2002
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Direktiivi 2001/28/EY 1. elokuuta 2001

Direktiivi 2001/36/EY 1. toukokuuta 2002

Direktiivi 2001/47/EY 31. joulukuuta 2001

Direktiivi 2001/49/EY 31. joulukuuta 2001

Direktiivi 2001/87/EY 31. maaliskuuta 2002

Direktiivi 2001/99/EY 1. tammikuuta 2003

Direktiivi 2001/103/EY 1. huhtikuuta 2003

Direktiivi 2002/18/EY 30. kesäkuuta 2003

Direktiivi 2002/37/EY 31. elokuuta 2003

Direktiivi 2002/48/EY 31. joulukuuta 2002

Direktiivi 2002/64/EY 31. maaliskuuta 2003

Direktiivi 2002/81/EY 30. kesäkuuta 2003

Direktiivi 2003/5/EY 30. huhtikuuta 2004

Direktiivi 2003/23/EY 31. joulukuuta 2003

Direktiivi 2003/31/EY 30. kesäkuuta 2004

Direktiivi 2003/39/EY 30. syyskuuta 2004

Direktiivi 2003/68/EY 31. maaliskuuta 2004
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Direktiivi 2003/70/EY 30. marraskuuta 2004

Direktiivi 2003/79/EY 30. kesäkuuta 2004

Direktiivi 2003/81/EY 31. tammikuuta 2005

Direktiivi 2003/82/EY 30. heinäkuuta 2004

Direktiivi 2003/84/EY 30. kesäkuuta 2004

Direktiivi 2003/112/EY 30. huhtikuuta 2005

Direktiivi 2003/119/EY 30. syyskuuta 2004

Asetus (EY) N:o 806/2003 –

Direktiivi 2004/20/EY 31. heinäkuuta 2005

Direktiivi 2004/30/EY 30. marraskuuta 2004

Direktiivi 2004/58/EY 31. elokuuta 2005

Direktiivi 2004/60/EY 28. helmikuuta 2005

Direktiivi 2004/62/EY 31. maaliskuuta 2005

Direktiivi 2004/66/EY 1. toukokuuta 2004

Direktiivi 2004/71/EY 31. maaliskuuta 2005

Direktiivi 2004/99/EY 30. kesäkuuta 2005

Direktiivi 2005/2/EY 30. syyskuuta 2005
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Direktiivi 2005/3/EY 30. syyskuuta 2005

Direktiivi 2005/25/EY 28. toukokuuta 2006

Direktiivi 2005/34/EY 30. marraskuuta 2005

Direktiivi 2005/53/EY 31. elokuuta 2006

Direktiivi 2005/54/EY 31. elokuuta 2006

Direktiivi 2005/57/EY 31. lokakuuta 2006

Direktiivi 2005/58/EY 31. toukokuuta 2006

Direktiivi 2005/72/EY 31. joulukuuta 2006

Direktiivi 2006/5/EY 31. maaliskuuta 2007

Direktiivi 2006/6/EY 31. maaliskuuta 2007

Direktiivi 2006/10/EY 30. syyskuuta 2006

Direktiivi 2006/16/EY 31. tammikuuta 2007

Direktiivi 2006/19/EY 30. syyskuuta 2006

Direktiivi 2006/39/EY 31. heinäkuuta 2007

Direktiivi 2006/41/EY 31. tammikuuta 2007

Direktiivi 2006/45/EY 18. syyskuuta 2006

Direktiivi 2006/64/EY 31. lokakuuta 2007

Direktiivi 2006/74/EY 30. marraskuuta 2007

Direktiivi 2006/75/EY 31. maaliskuuta 2007

Direktiivi 2006/85/EY 31.tammikuuta 2008

Direktiivi 2006/104/EY 1. tammikuuta 2007
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Direktiivi 2006/131/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2006/132/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2006/133/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2006/134/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2006/135/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2006/136/EY 30. kesäkuuta 2007

Direktiivi 2007/5/EY 31. maaliskuuta 2008

Direktiivi 2007/6/EY 31. heinäkuuta 2007

Direktiivi 2007/21/EY 12. joulukuuta 2007

Direktiivi 2007/25/EY 31. maaliskuuta 2008

Direktiivi 2007/31/EY 1. syyskuuta 2007

Direktiivi 2007/50/EY 31. toukokuuta 2008

Direktiivi 2007/52/EY 31. maaliskuuta 2008

Direktiivi 2007/76/EY 30. huhtikuuta 2009

Direktiivi 2008/40/EY 30. huhtikuuta 2009

Direktiivi 2008/41/EY 30. kesäkuuta 2009

Direktiivi 2008/45/EY 8. elokuuta 2008

Direktiivi 2008/66/EY 30. kesäkuuta 2009
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B. Direktiivi 79/117/ETY

Direktiiviä 79/117/ETY muuttavat säädökset Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi 

saattamista varten

Direktiivi 83/131/ETY 1. lokakuuta 1984

Direktiivi 85/298/ETY 1. tammikuuta 1986

Direktiivi 86/214/ETY –

Direktiivi 86/355/ETY 1. heinäkuuta 1987

Direktiivi 87/181/ETY 1. tammikuuta 1988 ja 1. tammikuuta 1989

Direktiivi 87/477/ETY 1. tammikuuta 1988

Direktiivi 89/365/ETY 31. joulukuuta 1989

Direktiivi 90/335/ETY 1. tammikuuta 1991

Direktiivi 90/533/ETY 31. joulukuuta 1990 ja 30. syyskuuta 1990

Direktiivi 91/118/ETY 31. maaliskuuta 1992

Asetus (EY) N:o 807/2003 –

Asetus (EY) N:o 850/2004 –
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti neuvostolle 19.7.2006 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta1. Ehdotus perustuu EY:n 

perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohtaan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaan.

2. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 23.10.20072. Talous- ja 
sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 14.3.2007 ja alueiden komitea 1.2.2007.

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 15. syyskuuta 2008 Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITTEET

Ehdotuksella korvataan direktiivi 91/414/ETY ja sen tavoitteet ovat:
- ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelun korkeampi taso kasvinsuojeluaineita 

koskevien lupien myöntämisen ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen 
yhteydessä;

- kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaistamisen ja saatavuuden parantaminen ja
- tehoaineiden hyväksyntämenettelyjen sekä kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyjen 

ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat:
- tehoaineiden hyväksyntä EU:n tasolla selvempiä ja tiukempia kriteerejä sisältävän 

luettelon mukaisesti niin, että suljetaan erittäin vaaralliset aineet pois markkinoilta;

- samalle vyöhykkeelle kuuluvien jäsenvaltioiden lupien vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmä. EU on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, joissa maatalouteen, ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät olosuhteet ovat yhteneväiset;

- vähäriskisiä aineita ja kasvinsuojeluaineita koskeva menettely;

- Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) roolin määrittely; ja

- tarpeettomien eläinkokeiden välttämistä koskevat säännökset.

Neuvosto lisäsi ehdotukseen uusia säännöksiä, jotka koskevat rinnakkaisvalmisteiden 
kauppaa, siementen käsittelyä ja väliaikaisten kansallisten lupien käyttöönottoa.

                                               
1 Muutettu ehdotus toimitettiin 11.3.2008.
2 14184/07.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. YLEISET HUOMAUTUKSET

Neuvosto sisällytti seuraavat tarkistukset yhteiseen kantaan kokonaisuudessaan: 41, 59, 

67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 ja 301.

Seuraavat tarkistukset on sisällytetty yhteiseen kantaan osittain tai sisältönsä puolesta: 

5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 

84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 

177, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 ja 305.

Koska neuvosto on yhtä mieltä komission kanssa, seuraavia tarkistuksia ei hyväksytty: 

1, 2, 3, 8, 15–17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47–48, 52, 55, 58, 68–69, 70–71, 

73–74, 83, 85–86, 88, 91, 101, 103–106, 110–111, 113, 117–118, 120, 127–129, 132, 

135, 137–139, 142, 144, 146–148, 150, 152, 154,158, 161–162, 164–166, 168, 171, 

173, 179, 191–192, 194, 198, 202, 204–205, 207–208, 211, 214, 216, 219, 221–222, 

226, 228–230, 232, 235–242, 245–246, 249–250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 

299, 303 ja 304.
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Seuraavia tarkistuksia, jotka komissio hyväksyi kokonaisuudessaan tai osittain, ei 

sisällytetty yhteiseen kantaan, sillä neuvoston kanta eriää komission kannasta: 7, 9, 11, 

20–21, 24–26, 36, 49–51, 53, 56, 57, 75–76, 92–94, 98–100, 107–108, 114–116, 119, 

131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 218, 220, 224–225, 

244, 252, 274 ja 297.

Tietyt tarkistukset sisällytettiin kokonaisuudessaan tai osittain yhteiseen kantaan, vaikka 

komissio ei alun perin hyväksynyt niitä. Näitä ovat muun muassa tarkistukset 

281 (väliaikaiset luvat), 90 (tehoaineiden hyväksynnän uusimisen määräaika), 

198 (lupien uusimista tai tarkistamista varten tarvittavia tutkimuksia koskeva 

tietosuoja), 210 (selkärankaisilla tehtyihin testeihin osallistuneiden henkilöiden nimien 

ja osoitteiden luottamuksellisuus) ja 223 (kustannusten periminen jäsenvaltioiden 

toimesta).

Yhteiseen kantaan sisältyy myös muita muutoksia, joita Euroopan parlamentti ei ollut 

pyytänyt ja joissa käsitellään useita jäsenvaltioiden neuvotteluissa esittämiä 

huolenaiheita. Myös muutamia teknisiä ja toimituksellisia tarkistuksia sisällytettiin 

tekstiin joidenkin säännösten soveltamisalan määrittelemiseksi, direktiivin sanamuodon 

selventämiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi tai lisäämään direktiivin 

johdonmukaisuutta muiden yhteisön välineiden kanssa.

Komissio on hyväksynyt neuvoston vahvistaman yhteisen kannan.
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2. ERITYISET HUOMAUTUKSET

a) Alkuperäisen ehdotuksen säännökset

 Oikeusperusta

Neuvosto katsoi, että koska asetuksen päätarkoitus on varmistaa sisämarkkinoiden 

tehokas toiminta kasvinsuojeluaineiden osalta, perustamissopimussopimuksen 95 artikla 

on oikea oikeusperusta. Eleenä komissiota kohtaan neuvosto päätti kuitenkin hyväksyä 

kaksinkertaisen oikeusperustan, johon sisältyy myös perustamissopimuksen 37 artiklan 

2 kohta.

 Määritelmät

Neuvosto otti yhteiseen kantaan ne tarkistukset, jotka selventävät määritelmien tekstiä 

asianmukaisella tavalla tai jotka olivat välttämättömiä tekstiin lisättyjen uusien 

säännösten vuoksi (esim. tarkistukset 41, 45 ja 46). Joissakin tapauksissa neuvosto 

kuitenkin piti parempana sijoittaa uudet määritelmät kyseisen alueen uusia säännöksiä 

sisältäviin artikloihin (esim. rinnakkaisvalmisteiden kaupan, samanlaisuuden, 

esittelevän jäsenvaltion tai vähäriskisen määritelmät). Neuvosto poisti integroidun 

tuholaistorjunnan määritelmän komission ehdotuksesta ja lisäsi sen sijaan 52 artiklaan 

viittauksen direktiiviin torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Neuvosto ei voinut 

sisällyttää tarkistusta 53 yhteiseen kantaan, koska se katsoi, että ei-kemiallisten 

menetelmien asettaminen etusijalle ei ole olennainen osa hyviä kasvinsuojelukäytäntöjä.

Neuvosto on myös lisännyt useita määritelmiä, kuten 'luvanhaltija', 'ammattikäyttäjä', 

'vähäinen käyttö', 'kasvihuone', 'sadonkorjuun jälkeinen käsittely', 'biologinen 

monimuotoisuus', 'toimivaltainen viranomainen', 'mainos', 'merkityksellinen 

aineenvaihduntatuote' ja 'epäpuhtaus'. Neuvosto poisti 'eläinten' ja 'integroidun 

tuholaistorjunnan' määritelmät.



11119/8/08 REV 8 ADD 1 msu,mlk/KRL/mh,sk 6
DG B II FI

 Tehoaineiden hyväksyminen

Neuvosto lisäsi 4 artiklaan, että liitteessä II esitettyjen kriteerien arvioinnissa

sovellettaisiin kohtien peräkkäistä käsittelyä niin, että kyseisen liitteen kohdat 3.6.2–

3.6.4 ja 3.7 olisi tarkistettava ensin ennen muiden kriteerien tutkimista.

Parlamentin tavoin neuvosto uskoo vahvasti, että ihmisten terveyden ja ympäristön 

suojelemiseksi tehoaineiden hyväksymistä koskevista tiukoista kriteereistä on oltava 

luettelo.

Neuvosto lisäsi liitteessä II olevaan 3.6 kohtaan selkeän määritelmän karsinogeenisia, 

hormonaalisesti haitallisesti vaikuttavia tai lisääntymismyrkyllisiä aineita koskevalle 

merkityksettömälle altistumiselle sekä vahvisti, että mutageenisuusluokkaan 1 ja 2 

kuuluvat tehoaineet olisi kiellettävä, vaikka ihmisten kontakti kyseisiin aineisiin olisi 

merkityksetön. Se piti kuitenkin tarpeellisena lisätä erityistapauksia varten ajallisesti 

rajoitetun poikkeuslausekkeen, joka koskee viljelykasvin suojelun kannalta keskeisiä 

aineita, vaikkeivät ne täytäkään kriteereitä.

Neuvosto ei voinut yhtyä Euroopan parlamentin näkemykseen, jonka mukaan asetusta 

ei sovellettaisi tehoaineisiin, joilla on neurotoksisia tai immunotoksisia ominaisuuksia, 

vaan päätti katsoa ne korvattaviksi aineiksi.

Parlamentin tavoin neuvosto vastusti tehoaineiden hyväksymisen jatkamista rajattomasti 

ja vahvisti, että ne voidaan hyväksyä enintään 15 vuodeksi parlamentin tarkistuksessa 

90 esitetyn 10 vuoden sijasta. 

 Menettelyt

Neuvosto pyrki tehostamaan entisestään tehoaineiden hyväksymismenettelyjä ja 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyjä. Se kiinnitti erityistä huomiota määräaikojen 

tiukentamiseen ja asianomaisten toimijoiden (jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn) roolien tarkempaan määrittelyyn. Näin 

ollen neuvosto hyväksyi täysin tai osittain joukon Euroopan parlamentin tähän tähtääviä 

tarkistuksia muttei hyväksynyt muita tarkistuksia, jotka olisivat aiheuttaneet joko 

tarpeettomia viivytyksiä, kuten tarkistusta 141 osittain, tai jotka eivät olisi antaneet 

riittävästi aikaa joidenkin menettelyvaiheiden loppuun saattamiselle (tarkistus 86).



11119/8/08 REV 8 ADD 1 msu,mlk/KRL/mh,sk 7
DG B II FI

 Vähäriskiset tehoaineet

Neuvosto piti parlamentin tavoin hyödyllisenä selittää tarkemmin käsitettä 

"vähäriskinen", mutta sen sijaan, että olisi lisännyt määritelmän 3 artiklaan tai 

lisäselvityksiä 22 artiklaan, kuten Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistukset 43 ja 301), 

se sisällytti yksityiskohtaisempia kriteereitä liitteeseen II.

Vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden tietosuojan osalta neuvosto pidensi suoja-ajan 

korkeintaan 13 vuoteen Euroopan parlamentin ehdottaman 15 vuoden sijasta (tarkistus 

287). Siinä tapauksessa, että lupa ulotetaan koskemaan vähäriskisen 

kasvinsuojeluaineen vähäisiä käyttötarkoituksia, tietosuoja-aika voisi olla korkeintaan 

15 vuotta.

 Korvattavat aineet

Neuvosto tarkensi myös korvattaviksi aineiksi määritettävien tehoaineiden kriteereitä.

Neuvosto piti välttämättömänä pidentää hyväksymisaikaa seitsemästä kymmeneen 

vuoteen eikä sen vuoksi hyväksynyt tarkistusta 106.

Neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistuksia 170, 171, 173, tarkistusta 251 kaikilta osin 

eikä tarkistusta 253, jossa laajennetaan vertaileva arviointi koskemaan kaikkia 

kasvinsuojeluaineita. 48 artiklan teksti on kuitenkin laadittu uudelleen, jotta jäsenvaltiot 

voisivat poikkeustapauksissa olla antamatta lupaa sellaiselle kasvinsuojeluaineelle tai 

rajoittaa sellaisen kasvinsuojeluaineen käyttöä, joka ei sisällä korvattavaa ainetta eikä 

vähäriskistä ainetta, jos ei-kemiallinen menetelmä on olemassa.
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 Lupien vastavuoroinen tunnustaminen

Neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistuksia, jotka koskevat lupien vyöhykekohtaista 

myöntämistä tai vastavuoroista tunnustamista (erityisesti tarkistukset 15, 19, 52, 137, 

138, 139, 147, 148, 152, 166 ja 230). Päinvastoin neuvosto vahvisti komission 

ehdottaman jaon lupavyöhykkeisiin ja lupien vastavuoroista tunnustamista koskevan 

järjestelmän, koska se uskoo tämän olevan hyvä tapa varmistaa hallinnollisen taakan 

keventäminen ja se, että kasvinsuojeluaineet ovat nopeasti ja laajasti eurooppalaisten 

viljelijöiden saatavissa. Neuvosto ulotti tämän järjestelmän vähämerkityksisiin 

tarkoituksiin käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin ja sääti suuremmasta joustavuudesta 

(esim. eri vyöhykkeisiin kuuluvien jäsenvaltioiden lupien tunnustaminen tai 

ammatillisen järjestön mahdollisuus hakea lupaa).

Neuvosto lisäsi säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot säätävät aluettaan koskevista 

riskinhallintatoimenpiteistä ja voivat poikkeuksellisesti kieltäytyä hyväksymästä 

toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjä lupia suojellakseen ihmisten tai eläinten terveyttä tai 

ympäristöä. Neuvosto lisäsi myös tarkistuslausekkeen, jonka mukaan komissio laatii 

kertomuksen viiden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

 Väliaikaiset kansalliset luvat (29 a artikla)

Jäsenvaltiot päättivät ottaa uudestaan käyttöön väliaikaiset luvat siirtymätoimenpiteenä, 

koska ne pelkäsivät viiveitä kasvinsuojeluaineiden lupien myöntämisessä. Niiden 

mielestä uutta järjestelmää olisi ensin kokeiltava sen tarkistamiseksi, voidaanko 

määräaikoja noudattaa. Väliaikaisia kansallisia lupia myönnetään ainoastaan rajoitetun 

ajan (kolme vuotta) ja tietyin edellytyksin. Neuvosto ja parlamentti ovat pitkälti samaa 

mieltä asiasta (tarkistus 281).
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 Eläinkokeet

Neuvosto pani merkille Euroopan parlamentin erityisen pyrkimyksen välttää 

eläinkokeita tai minimoida ne (tarkistukset 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 208 ja 

225) ja sisällytti asiaa koskevat tarkistukset mahdollisuuksien mukaan yhteisen kannan 

tekstiin.

 Komiteamenettely

Neuvosto muutti komission ehdotusta saattaakseen sen yhdenmukaiseksi uuden 

komiteamenettelypäätöksen 2006/512/EY kanssa, jolla muutetaan päätöstä 

1999/468/EY ja otetaan käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Neuvosto 

saattoi hyväksyä tarkistuksen 109 ja osittain tarkistuksen 141, mutta tarkistuksia 93, 94, 

99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226 ja 227 ei otettu mukaan. Joissain 

tapauksissa neuvosto ei voinut hyväksyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jos 

toteutettavat toimet olivat puhtaasti täytäntöönpanoluonteisia. Niissä tapauksissa, joissa 

oli kyse pelkästä direktiivin 91/414/EY liitteissä jo olleiden vaatimusten siirtämisestä

uuteen asetukseen tai ei-sitovien suuntaviivojen hyväksymisestä, neuvosto piti neuvoa-

antavaa komiteamenettelyä asianmukaisempana.

Neuvosto ei hyväksynyt ehdotettua menettelyä tarkistusten 108, 221 ja 225 osalta

(perustamissopimuksen 251 artikla). Se katsoi sen sijaan, että asianmukaisin 

komiteamenettely olisi valvonnan käsittävä sääntelymenettely, koska kyseisten 

artiklojen säännösten seurauksena annettavilla asetuksilla täydennettäisiin perusasetusta 

lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

b) Yhteiseen kantaan sisällytetyt uudet säännökset

Neuvostossa käytyjen keskustelujen seurauksena yhteisen kannan tekstiin lisättiin 

seuraavia aloja koskevat säännökset:
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 Käsitellyt siemenet ( 47 a artikla)

Valtuuskunnat katsoivat, että oli tarpeen lisätä asiaa koskevat säännökset, jotta 

suojeltaisiin kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen vapaata liikkumista EU:ssa, 

jos ne eivät aiheuta vakavaa uhkaa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

 Rinnakkaisvalmisteiden kauppa

Jäsenvaltioiden lähes yksimielisen pyynnön seurauksena neuvosto lisäsi 

rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevat säännökset. Neuvosto otti näin ollen mukaan 

tarkistuksen 286 ja mukautti rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevat säännökset 

vastaamaan viimeisintä oikeuskäytäntöä. Se lisäsi myös alalla tehtävää virallista 

valvontaa koskevan vaatimuksen.

 Liitännäisaineet

Neuvosto lisäsi säännökset, joissa vahvistetaan, että liitännäisaineita koskeviin lupiin 

liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä olisi säädettävä komiteamenettelyä noudattaen.

IV PÄÄTELMÄT

Neuvosto katsoo, että yhteinen kanta on tasapuolinen ja järkevä ratkaisu moniin 

huolenaiheisiin, joita komission ehdotus on herättänyt. Neuvosto odottaa mielenkiinnolla 

rakentavaa keskustelua Euroopan parlamentin kanssa, jotta asetuksesta päästäisiin toimivaan 

yhteisymmärrykseen.

____________________
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a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut
– Lausumat

KOMISSION LAUSUMA

"Komissio myöntää, että menettely, jossa sallitaan tehoaineen mahdollinen hyväksyminen 

enimmillään viiden vuoden ajaksi siinäkin tapauksessa, että tehoaine ei täytä lueteltuja 

kriteerejä, on poikkeus normaalista tehoaineiden hyväksymismenettelystä. Komissio korostaa, 

että poikkeusta on tarkoitus soveltaa vain tapauksissa, joissa on toimitettu dokumentoitua 

näyttöä siitä, että kasvien terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi ei ole 

käytettävissä mitään muuta keinoa. Hyväksymisestä päätetään komiteamenettelyssä, johon 

kaikki jäsenvaltiot osallistuvat ja jossa ne arvioivat tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston 

lisäksi myös dokumentit, jotka osoittavat, että vaihtoehtoja ei ole. Hyväksyntään, jota voidaan 

ehdottaa, liittyy tiukkoja ehtoja, muun muassa riskinhallintatoimenpiteitä, jotka kuuluvat 

osana hyväksymispäätökseen ja joiden tarkoituksena on minimoida ihmisten ja ympäristön 

altistuminen."
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KOMISSION LAUSUMA

"Komissio on pahoillaan siitä, että ehdotuksen oikeusperustaksi ei hyväksytty 
perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa. Yhtenä ehdotuksen päätavoitteena 
on ihmisten ja eläinten korkeatasoinen terveys ja ympäristönsuojelu. 

Jotta lainsäädäntöprosessissa voitaisiin edistyä ja asetusehdotus hyväksyä pikaisesti, komissio
hyväksyy neuvoston yhteisen kannan ottaen huomioon, että saavutetun kompromissin 
asiasisältö vastaa kokonaisuutena ehdotuksen tavoitteita.

Siltä varalta, että Euroopan parlamentti ehdottaa toisessa käsittelyssä 152 artiklan 
palauttamista yhdeksi oikeusperustaksi, komissio varaa itselleen oikeuden hyväksyä kyseisen 
tarkistuksen."

UNKARIN LAUSUMA

Vyöhykejärjestelmä ja vastavuoroinen tunnustaminen

"Hyväksymismenettely ja vastavuoroinen tunnustaminen yhdessä ehdotetun kolmen vyöhykkeen 
järjestelmän kanssa ei ole tarkoituksenmukainen. Toisin kuin toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen edellyttäisi, nykyinen teksti ei anna tarpeellisia ja riittäviä oikeudellisia takeita siitä, 
että menettelyssä otettaisiin huomioon paikalliset erityispiirteet. Tämä on ristiriidassa ehdotuksen 
4 artiklan 3a ja 3c kohdan kanssa. Sääolosuhteet, kasvilajikkeet, tuhoeläimet ja taudit, 
maanviljelyskäytännöt ja torjunta-aineannokset poikkeavat toisistaan siinä määrin erityisesti 
(keskimmäisellä) B-vyöhykkeellä, että tämä järjestelmä ei edistä sellaisten turvallisten ja 
tehokkaiden hoito-ohjelmien kehittämistä, joissa käytettäisiin pienin tarpeellinen määrä 
maatalouskemikaaleja.

Tehoaineiden hyväksymiskriteerit

Tehoaineiden hyväksymiskriteereiden osalta tarvitaan lisäarviointeja, koska käytettävissä olevat 
vaikutustutkimukset ovat tuottaneet hyvin erilaisia tuloksia ja ristiriitaisia johtopäätöksiä. 
Unkari uskoo, että ehdotettujen uusien kriteerien soveltaminen vähentäisi markkinoilla olevien 
kasvinsuojeluaineiden lukumäärää ja lisäisi siten tuhoeläinten ja vastustuskyvyn muodostumisen 
riskiä, merkittäviä satomenetyksiä ja yhä suurempia tuotantokustannuksia. Tämän seurauksena 
EU:n olisi pakko lisätä tuontia kolmansista maista niissä tapauksissa, joissa EU:n standardeja ei 
voida varmistaa.
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Viljelykasvien tuotantoon kohdistuvien mahdollisten haittavaikutusten pienentämiseksi ja ihmisten 

terveyden korkeatasoisen suojelun ylläpitämiseksi riskeihin perustuva lähestymistapa olisi 

tarkoituksenmukaisempi tehoaineiden hyväksymiskriteerejä määriteltäessä.

Ilmastonmuutos ja vapaakauppa ovat lisänneet merkittävää taloudellista haittaa aiheuttavien 

tuhoeläinten ilmaantumista alueelle. Siksi riittävän kasvinsuojelutason ylläpitäminen on 

ehdottomasti perusteltua.

Unkari myöntää, että kasvinsuojeluaineita varten tarvitaan yhdenmukainen ja tasapainoinen 

hyväksymis- ja markkinoillesaattamisjärjestelmä ja että kuluttajien terveyteen liittyviä standardeja 

olisi jatkuvasti parannettava. Unkari arvostaa suuresti puheenjohtajavaltio Slovenian toimia, joiden 

ansiosta tästä ehdotuksesta on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen ja voitu muodostaa 

neuvoston yhteinen kanta. Vaikka Unkari tukee ehdotuksen yleistavoitteita, se ei kannata kaikkia 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettuja keinoja; siksi Unkari pidättyy äänestämästä." 

IRLANNIN LAUSUMA

Irlanti on yleisesti ottaen sitä mieltä, että asetus on edistyksellinen, tasapainoinen ja hyvin 

rakennettu, ja se tukee useimpia sen sisältämiä säännöksiä. Eräät tärkeät kysymykset kuitenkin 

huolestuttavat sitä.

1. Irlanti on erityisen huolissaan siitä, että "vaaraan perustuvien poissulkukriteereiden" käyttö 

päätöksenteon pohjana on vastoin riskinarvioinnin tieteellisiä periaatteita, ja katsoo, että 

riskinarvioinnin periaate olisi pitänyt vahvistaa tässä asetuksessa.

2. Irlanti on samaa mieltä siitä, että aineiden käyttöä niissä kasvinsuojeluaineissa, joihin 

sovelletaan liitteessä II olevassa 3.6 kohdassa säädettyjä hyväksymiskriteereitä, olisi valvottava 

asianmukaisesti. Eräät aineet, jotka eivät ehkä täytä tämän asetuksen liitteessä II olevassa 

3.6. kohdassa esitettyjä hyväksymiskriteereitä, ovat välttämättömiä viljelykasvien 

suojelemiseksi Irlannissa ja niiden markkinoilta vetäminen aiheuttaa todennäköisesti 

merkittävää maataloudellista ja taloudellista haittaa ilman että tämä vähentäisi merkittävästi 

toimijoiden, sivullisten, kuluttajien tai ympäristön altistumista tämän tyyppisille aineille.
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3. Irlanti on huolissaan siitä, että niiden aineiden markkinoilta vetäminen, jotka eivät täytä 
hyväksymiskriteereitä, rajoittaa sellaisten käytettävissä olevien kemikaalien valikoimaa, joilla 
voidaan ehkäistä vastustuskyvyn muodostuminen, mistä aiheutuu merkittävää haittaa 
viljelykasvien suojelulle ja mikä saattaa lisätä ihmisten ja eläinten altistumista 
mykotoksiineille. Lisäksi Irlanti toteaa, että asiakirjassa 10835/1/08 olevassa komission 
lausumassa 4 artiklan 7 kohdasta korostetaan, että poikkeusta sovelletaan vain "kasvien 
terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran" hallitsemiseksi ja ettei siinä säädetä sellaisen 
kansanterveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemisesta, joka voisi johtua esimerkiksi 
mykotoksiineille altistumisesta.

4. Irlanti on huolissaan siitä, ettei nykyisen tekstin vaikutuksia Euroopan maatalouden 
kilpailukykyyn ja kestävyyteen ole arvioitu yksityiskohtaisesti ja ajantasaisesti.

Vaikka Irlanti tukeekin suurinta osaa asetusehdotuksen säännöksistä ja ottaen huomioon, että edellä 
mainitut huolenaiheet saatetaan huomioida Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä, Irlanti ei voi 
tukea ehdotusta.

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN LAUSUMA

Yhdistynyt kuningaskunta tukee tieteellisesti perusteltua kehystä, joka vähentää ihmisten terveyteen 
ja ympäristöön kohdistuvia riskejä ja edistää taloudellista viljelykasvien tuotantoa ja tuhoeläinten, 
rikkakasvien ja tautien torjumista. Yhdistynyt kuningaskunta on tyytyväinen puheenjohtajavaltio 
Slovenian uutteraan työskentelyyn, jonka tuloksena on useimmiten kohtuullinen tasapaino näiden 
tavoitteiden välillä edellisten puheenjohtajavaltioiden työn pohjalta. Yhdistynyt kuningaskunta on 
erityisesti tyytyväinen edistymiseen vyöhykkeisiin perustuvan hyväksymismenettelyn osalta, mikä 
saattaa käytännössä mahdollistaa suuremman yhdenmukaistamisen.

Yhdistynyt kuningaskunta on samaa mieltä siitä, että sellaisten hormonaalisten haitta-aineiden, 
joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, käyttöä kasvinsuojeluaineissa olisi valvottava 
asianmukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta toteaa kuitenkin, että kuluttajat saavat hormonaalisia 
haitta-aineita monista eri lähteistä, mm. lääkkeistä ja elintarvikkeista, esim. lihasta ja 
palkokasveista.

Eräät aineet, jotka eivät ehkä täytä tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä hyväksymiskriteerejä, ovat 
välttämättömiä viljelykasvien suojelemiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja uskoaksemme 
myös muualla Euroopan unionissa. Yhdistynyt kuningaskunta arvostaa puheenjohtajavaltio 
Slovenian toimia näiden huolenaiheiden huomioon ottamiseksi kompromissitekstissä. Yhdistynyt 
kuningaskunta on kuitenkin edelleen huolissaan siitä, ettei näiden ehdotusten mahdollisia
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vaikutuksia Euroopan unioniin maatalouteen tai niiden hyötyä kuluttajille ole arvioitu 
asianmukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta on koko ajan korostanut, että olisi tärkeää ymmärtää 
toimenpiteiden vaikutukset ennen kuin sitoudutaan tällaiseen asetukseen, ja tällainen arviointi on 
tehty Yhdistyneen kuningaskunnan osalta. Jollei arviointia tehdä koko EU:n osalta, on olemassa 
vaara, että EU toteuttaa toimenpiteitä, jotka haittaavat merkittävästi viljelykasvien suojelua ilman 
että siitä on kuluttajille merkittävää terveydellistä hyötyä. Yhdistynyt kuningaskunta ei näin ollen 
voi tukea ehdotusta tässä vaiheessa.

____________
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– Vahvistetaan (LT + L)

a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut

Kohta 5 kuuluu seuraavasti:

5. Neuvosto pääsi 23.6.2008 pidetyssä 2881. istunnossaan (maatalous ja kalastus) poliittiseen 

yhteisymmärrykseen yllä mainittua asetusta koskevasta yhteisestä kannasta.

________________________
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KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 
(asiakirja KOM(2006) 0388 lopullinen – 2006/0136(COD)): 

19. heinäkuuta 2006 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa: 

31. toukokuuta 2007 

Päivä, jona alueiden komitea on antanut lausuntonsa: 13. helmikuuta 2007 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa 
ensimmäisessä käsittelyssä: 

23. lokakuuta 2007 

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu: 

Päivä, jona poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu: 

11. maaliskuuta 2008 

23. kesäkuuta 2008 

Päivä, jona yhteinen kanta on vahvistettu: 15. syyskuuta 2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus korvata nykyisin voimassa oleva 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskeva lainsäädäntö eli neuvoston 
direktiivi 91/414/ETY. Ehdotuksella tarkistetaan perusteellisesti tehoaineiden ja 
kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarvioinnin menettelyjä. Direktiivin kaksivaiheinen 
menettely kuitenkin säilyy ehdotuksessa ennallaan:  

– tehoaineet hyväksytään EU:n tasolla 

– jäsenvaltiot antavat hyväksyttyjä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita 
koskevat luvat. 

Yksinkertaisuuden vuoksi sillä myös kumottaisiin neuvoston direktiivi 79/117/ETY 
tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön 
kieltämisestä. Ehdotuksen päätavoitteena on säilyttää ihmisten, eläinten ja 
ympäristön suojelun korkea taso, vähentää nykyisistä hyväksymis- ja 
lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja nostaa yhdenmukaistamisen 
tasoa. 
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Tämä ehdotus olisi nähtävä osana pakettia, johon kuuluvat torjunta-aineiden 
kestävän käytön teemakohtaisen strategian mukainen tiedonanto ja ehdotus 
puitedirektiiviksi, jolla paikataan torjunta-aineiden käyttövaiheeseen liittyvää 
lainsäädännöllistä aukkoa, sekä asetusehdotus kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevien tilastotietojen keruusta.  

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1. Yleinen huomautus 

Komissio antaa tukensa yhteiselle kannalle, jonka neuvosto vahvisti 15. syyskuuta 
2008. Se vastaa tavoitteiltaan ja lähestymistavaltaan komission alkuperäistä 
ehdotusta ja kuvastaa Euroopan parlamentin ehdottamien useiden tarkistusten 
periaatteita.  

3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset ensimmäisessä käsittelyssä 

Komission hyväksymät tarkistukset, jotka vastaavat yhteistä kantaa:  

Euroopan parlamentin tarkistuksilla 5, 14 ja 18 vahvistetaan johdanto-osan 8, 17 ja 
21 kappaleisiin sisältyviä lausumia, ja ne on sisällytetty osittain mukaan tekstiin. 
Johdanto-osan 8 kappaleeseen on sisällytetty Euroopan maatalouden kilpailukyvyn 
turvaaminen. Johdanto-osan 17 kappaleeseen on lisätty viittaus korvattaviin aineisiin. 
Johdanto-osan 21 kappaleeseen on sisällytetty viittaus riskiryhmiin arvioitaessa 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen.  

Asetuksen 20 artiklaa käsittelevä tarkistus 96, joka koskee kasvinsuojeluaineen 
välitöntä hävittämistä välittömien ongelmien ilmetessä, sisällytettiin tekstiin 
kokonaisuudessaan.  

Tarkistus 159 on sisällytetty sellaisenaan yhteiseen kantaan ja komission muutettuun 
ehdotukseen. Sillä tehdään kasvinsuojeluaineen luvan peruuttamista tai muuttamista 
käsittelevään 43 artiklaan lisäys, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tarkastella lupaa 
uudelleen, jos ne toteavat, että direktiivin 2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) 
tavoitteita ei ehkä saavuteta.  

Komissio on hyväksynyt pääosiltaan vähäisiä käyttötarkoituksia käsittelevät 
tarkistukset 175–180 ja 196, joilla pyritään helpottamaan lupien laajentamista 
koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia. Yhteiseen kantaan on sisällytetty 
tarkistukset, jotka koskevat vastuuta ja tietosuojan laajentamista koskemaan vähäisiä 
käyttötarkoituksia. Tarkistuksessa 59 ehdotettu vähäisten käyttötarkoitusten 
määritelmä on lisäksi sisällytetty yhteiseen kantaan, ja komission muutetussa 
ehdotuksessa sama asia sisältyy vähäisiä käyttötarkoituksia koskevaan 49 artiklaan.  

Neuvosto ja komissio hyväksyivät Euroopan parlamentin tarkistuksissa 45 ja 286 
ehdotetun uuden rinnakkaisvalmisteiden kauppaa käsittelevän 49 a artiklan 
sisällyttämisen ehdotustekstiin. Yhteisen kannan tekstissä on kuitenkin otettu 
huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen myöhemmissä asioissa antama 
tuomio. Lisäksi 65 artiklaan on sisällytetty rinnakkaisvalmisteiden kaupan valvonta.  
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Myös tarkistus 189 on sisällytetty sellaisenaan yhteiseen kantaan ja komission 
muutettuun ehdotukseen. Tämän tarkistuksen myötä 53 artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa väliaikaisia suojatoimia, kun mahdollisista 
haitallisista vaikutuksista saadaan tietoa.  

Komissio hyväksyi ”mainoksen” määritelmän sisällyttämisen 63 artiklaan. Tämä on 
sisällytetty yhteisen kannan 3 artiklaan.  

Yhteiseen kantaan on komission muutetun ehdotuksen mukaisesti sisällytetty 
liitteessä II oleviin 3.6.3–3.6.5 kohtiin yksityiskohtainen ”merkityksettömän 
altistumisen” määritelmä. Tämä vastaa tarkistusta 300. Yhteisessä kannassa ei 
kuitenkaan ollenkaan mainita mutageenisiä aineita altistumisesta riippumatta. 

Euroopan parlamentti ehdotti kehittyvään hermostoon kohdistuvia neurotoksisia 
vaikutuksia ja immunotoksisia vaikutuksia hylkäyskriteereiksi, ja ne on komission 
muutetun ehdotuksen tavoin sisällytetty yhteiseen kantaan yhtenä niistä kriteereistä, 
joita käytetään korvattavien aineiden määrittelemiseksi. Ehdotustekstiin sisällytettiin 
lisäksi tarkistuksessa 248 ehdotettu täsmennys, että aine on korvattava aine, jos yksi 
asiaankuuluvista kriteereistä täyttyy.  

Vähäriskisten aineiden osalta yhteiseen kantaan on sisällytetty kriteerit aineiden 
sulkemiseksi ”vähäriskisen aineen” määritelmän ulkopuolelle tarkistuksen 301 
mukaisesti. Tällainen säännös on lisätty liitteessä II olevaan 5 kohtaan. Yksi 
olennainen ero koskee ”herkistäviä” aineita: parlamentin tarkistuksessa viitataan vain 
”herkistäviin kemikaaleihin”, mutta komission muutetussa ehdotuksessa ja yhteisessä 
kannassa puhutaan herkistämisestä yleensä, jolloin myös mikro-organismit sisältyvät 
mukaan. Ehdotuksen 22 artiklaan on sisällytetty säännös, jonka mukaan komissio voi 
tarkistaa ja tarvittaessa määrittää vähäriskiseksi aineeksi hyväksymisen kriteerit. 
Ehdotukseen ei ole kuitenkaan sisällytetty Euroopan parlamentin ehdottamaa yhden 
vuoden määräaikaa. 

Tekstiin on sisällytetty muita tarkistuksia, joilla selkeytetään tekstiä tai määritellään 
menettelyt paremmin. Tarkistukset on sisällytetty tekstiin seuraavasti: 
arviointikertomusluonnoksen valmistelua koskevaan 11 artiklaan lisätietojen 
toimittamisen määräajan asettaminen kuudeksi kuukaudeksi, 12 artiklaan 
viranomaisen päätelmän asettaminen julkisesti saataville, 13 artiklaan säännös 
hyväksyttyjen tehoaineiden julkisesta luettelosta, jonka tulisi olla saatavilla 
sähköisesti, 27 artiklaan lisäys realistisista käyttöolosuhteista apuaineiden osalta, 30 
artiklaan lisäys lupien tietystä erityissisällöstä käyttökertatietojen osalta ja 36 
artiklaan kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyssä määräajan asettaminen kuudeksi 
kuukaudeksi lisätietojen toimittamisen osalta. Ehdotuksen 41 artiklaan on sisällytetty 
säännös, jonka mukaan jäsenvaltiot saavat pyynnöstä täydellisen asiakirja-aineiston. 
Lisäksi 62 artiklaan on lisätty vaatimus direktiivin 91/414/ETY voimassa olevien 
merkintävaatimusten sisällyttämisestä merkintöjä koskevaan komission 
soveltamisasetukseen.  
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Tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan, vaikka komissio on ne 
muutetussa ehdotuksessa hyväksynyt joko sellaisenaan tai edellyttäen, että niiden 
sanamuotoa muutetaan:  

Parlamentti ehdotti useissa tarkistuksissaan, että tekstiin lisätään viittaus direktiivin 
2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) vaatimusten noudattamiseen. Tämä 
ehdotus sisällytettiin komission muutetussa ehdotuksessa johdanto-osan 
14 kappaleeseen, 21 artiklaan (hyväksynnän uudelleentarkastelu) ja 43 artiklaan 
(luvan peruuttaminen tai muuttaminen). Ainoastaan viimeisin näistä tarkistuksista on 
sisällytetty myös yhteiseen kantaan.  

Johdanto-osan 34 ja 35 kappaletta koskevat ehdotetut tarkistukset on sisällytetty 
kokonaan tai osittain muutettuun ehdotukseen. Ne käsittelevät alueen asukkaiden ja 
sivullisten suojelua ja tarvetta varmistaa, ettei mainoksilla johdeta yleisöä harhaan.  

Useissa tarkistuksissa vahvistetaan tavoitetta vähentää eläinkokeet minimiinsä. 
Komissio sisällytti useimmat näistä tarkistuksista (24, 75, 92, 108, 225) johdanto-
osan 32 kappaleeseen ja 8, 18, 26, 59 ja 75 artiklaan. 

Tarkistuksella 34 ehdotetaan asetuksen tarkoituksen selkeyttämistä 1 artiklassa. 
Komissio hyväksyi, että tekstiin lisätään maininta korkeatasoisesta suojelusta, 
varovaisuusperiaatteesta ja kasvinsuojeluaineiden yhtäläisestä saatavuudesta 
eurooppalaisille maanviljelijöille.  

Ehdotuksen 3 artiklaan sisällytettiin useita Euroopan parlamentin ehdottamia uusia 
määritelmiä, kuten rinnakkaisvalmisteiden kauppa, vähäriskinen, esittelevä 
jäsenvaltio, testit ja tutkimukset sekä määritelmä, joka koskee muita kuin kemiallisia 
kasvinsuojelumenetelmiä. Näistä viimeisin on sisällytetty myös hyvän 
kasvinsuojelukäytännön määritelmään.  

Euroopan parlamentti korosti säädöksen useissa kohdissa viittausta riskiryhmiin, ja 
tarkistus 49 sisältää tällaisten ryhmien määritelmän. Komissio sisällytti niistä 
useimmat ehdotukseensa sekä riskiryhmien määritelmän 3 artiklaan.  

Integroidun tuholaistorjunnan määritelmään sisällytettiin viittaus siihen, että olisi 
kannustettava käyttämään luonnonmukaista tuholaistorjuntaa.  

Lisäksi komissio sisällytti Euroopan parlamentin tarkistuksen 39 mukaisesti 
tarkkailtavan aineen määritelmään hormonitoimintaa häiritsevät, neurotoksiset tai 
immunotoksiset ominaisuudet.  

Euroopan parlamentin ehdotuksen mukaisesti 4 artiklan hyväksymiskriteereihin 
sisällytettiin seuraavat maininnat: riskiryhmät, käyttöpaikasta kaukana olevat alueet, 
joille kasvinsuojeluaineet ovat kaukokulkeutuneet ympäristössä, aineen vaikutus 
muiden kuin torjuttavien lajien käyttäytymiseen sekä sen vaikutus ekosysteemiin. 
Lisäksi selkeytettiin sitä, että määritysmenetelmien on oltava standardoituja ja 
riittävän herkkiä; tämä hyväksyttiin osittain yhteiseen kantaan.  
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Komissio päätti sisällyttää 20 artiklaan tarkistuksen 95, joka koskee enintään vuoden 
pituista siirtymäaikaa, jona voidaan käyttää loppuun sellaisen kasvinsuojeluaineen 
varastot, joka ei saa hyväksyntää. 

Tarkistuksessa 274 todetaan, että asetuksessa (EY) N:o 178/2002 määriteltyjä 
elintarvikkeita on pidettävä perusaineina, ja tällainen tarkistus on sisällytetty suoraan 
komission muutetun ehdotuksen 23 artiklaan.  

Euroopan parlamentti sisällytti 64 artiklaan (tarkistus 217) tuottajia koskevan 
velvoitteen harjoittaa rekisteröinnin jälkeistä seurantaa, ja komissio sisällytti 
säännöksen sellaisenaan muutettuun ehdotukseensa.  

Lisäksi parlamentti ehdotti tarkistuksessa 220, että seurantaa ja valvontaa 
käsittelevään 65 artiklaan sisällytetään vaatimus käyttörajoitusten noudattamisen 
varmistamiseksi tilalla suoritettavista tarkastuksista. Tällainen selvennys on 
sisällytetty sellaisenaan komission muutettuun ehdotukseen. 

Komissio sisällytti ehdotukseensa (liitteessä II olevaan 4 kohtaan) osittain 
tarkistuksen 248, joka koskee korvattavan aineen hyväksymiskriteerejä. Tekstiin on 
lisätty viittaus merkittävään mahdolliseen riskiin pohjavedelle sekä neurotoksisiin tai 
immunotoksisiin ominaisuuksiin. 

Lisäksi vertailevaa arviointia käsittelevään liitteessä IV olevaan 2 kohtaan on 
sisällytetty tarkistus 252 siltä osin, että terveysriskin osalta on otettava huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset.  

Muut tarkistukset, jotka komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa, koskevat 
vaatimusta siitä, että kasvinsuojeluaineen formulointi rajoittaa käyttäjäaltistumista tai 
muita riskejä mahdollisimman paljon vaarantamatta aineen toimivuutta (29 artikla), 
ja jäsenvaltioiden velvollisuutta pitää virallisella www-sivustollaan saatavilla luettelo 
vähäisistä käyttötarkoituksista (49 artikla). Komissio ehdottaa 9 artiklan 2 kohdassa, 
että asiakirja-aineiston puuttuvat tiedot on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa, 
kun taas yhteisessä kannassa määräajaksi on asetettu kolme kuukautta.  

Komiteamenettely 

Komission muutetussa ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa hyväksyttiin ehdotuksen 
sovittaminen yhteen päätöksen 2006/512/EY (komiteamenettelystä) kanssa suurelta 
osin siten kuin parlamentin tarkistuksissa oli esitetty.  

Tarkistuksissa 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 ja 227 esitetään 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttöönottoa tapauksissa, joissa komissio 
katsoo olevan tarpeen lyhentää määräaikoja (esim. tehokkuussyistä hyväksyntien 
uusimisen määräaikojen noudattamisen tapauksessa ja kiireellisyyssyistä ihmisten tai 
eläinten terveyttä uhkaavissa tilanteissa). Tehoaineen hyväksyntää pidetään lisäksi 
niin yhteisessä kannassa kuin muutetussa ehdotuksessa 
täytäntöönpanotoimenpiteenä, joka on hyväksyttävä tavanomaisessa 
sääntelymenettelyssä. 
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Joissakin tapauksissa parlamentti ehdotti yhteispäätösmenettelyä; komissio ja 
neuvosto pitivät kuitenkin kyseisiä toimenpiteitä (suoja-aineita ja tehosteaineita 
koskevat tietovaatimukset, työohjelman vahvistava asetus, valvonta-asetus) 
luonteeltaan yleisinä ja katsovat niiden muuttavan vain asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia. Komissio katsoo lisäksi, ettei yhteispäätösmenettely soveltuisi 
teknisiin säännöksiin, joita on jatkuvasti päivitettävä. Niistä olisi tämän vuoksi 
päätettävä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.  

Tarkistuksessa 120 edellytetään yhteispäätösmenettelyä sellaisen yhdenmukaisia 
periaatteita koskevan asetuksen antamiseksi, johon sisällytetään direktiivin 
91/414/ETY liitteen VI vaatimukset. Komissio ja neuvosto pitävät tätä perustekstin 
teknisenä lisäyksenä (pelkkä jo olemassa olevien vaatimusten siirtäminen), jolla 
lisätään tekstiin muita kuin keskeisiä osia, ja ehdottavat näin ollen neuvoa-antavaa 
komiteaa. 

Muutamissa tapauksissa komissio sisällytti tekstiin kiireellisyyttä ja tehokkuutta 
koskevat säännökset. Tehokkuus liittyy määräaikojen noudattamiseen hyväksyntien 
uusimisen yhteydessä ja kiireellisyys ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvaan 
uhkaan.  

3.3. Neuvoston lisäämät uudet säännökset 

Neuvosto lisäsi 3 artiklaan joitakin teknisiä määritelmiä, joista esimerkkeinä 
ammattikäyttäjä, aineenvaihduntatuote ja epäpuhtaus. 

Asetuksen 4 artiklaan lisättiin joitakin lisävaatimuksia kasvinsuojeluaineiden 
käytöstä erityisesti juomaveden osalta. Nämä vaatimukset ovat linjassa joidenkin 
Euroopan parlamentin tarkistukseen 255 sisältyvien näkökohtien kanssa. 

Neuvosto lisäsi 4 artiklan 7 kohtaan poikkeuksen liitteen II hyväksymiskriteereistä. 
Neuvoston lisäyksen ansiosta aineet voidaan hyväksyä, vaikka ne eivät täyttäisi 
erityisiä hyväksymiskriteereitä (aineet, jotka eivät ole karsinogeenisia tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 2 kuuluvia tai joilla ei ole hormonaalisia 
haittavaikutuksia, kuten liitteessä II olevassa 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ja 3.8.2 kohdassa 
todetaan). 

Asetuksen 14 artiklaan on sisällytetty aikataulu tehoaineiden hyväksynnän uusimista 
varten (enintään 15 vuotta tai poikkeuksellisesti, 4 artiklan 7 kohtaan kuuluvien 
poikkeusten tapauksessa, enintään viisi vuotta). 

Neuvosto lisäsi suoja-aineiden ja tehosteaineiden osalta komission velvollisuuden 
määritellä tietovaatimukset (25 artikla). Se lisäsi myös, että vastaavuuden arviointia 
(37 artikla) ja hyväksymiskriteerejä (liite II, 3.6–3.9 kohta) sovelletaan tehoaineiden 
lisäksi suoja-aineisiin ja tehosteaineisiin. 

Uudessa 29 a artiklassa annetaan jäsenvaltioille oikeus myöntää väliaikaisia lupia 
tiettyjen edellytysten täyttyessä (täydellinen asiakirja-aineisto, viivästynyt 
arviointimenettely, jäämien enimmäismäärät vahvistettu). Säännös vastaa suurelta 
osin Euroopan parlamentin tarkistusta 281. 
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Asetuksen 35 artiklassa täsmennetään, että arvioitaessa asiakirjoja kulloisenkin 
tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella on käytettävä hakemusta tehtäessä 
saatavilla olevia ohjeasiakirjoja. Muutos vastaa Euroopan parlamentin tarkistusta 
136.  

Vastavuoroista tunnustamista ja vyöhykejärjestelmää koskevat säännökset (johdanto-
osan 24 kappale sekä 35, 39 ja 78 a artikla ja liite I) on ryhmitelty tekstissä 
uudelleen, ja niitä on osittain muutettu. Komission ehdotuksen lisäksi vapaaehtoinen 
vastavuoroinen tunnustaminen on nyt mahdollista toisella vyöhykkeellä 
hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden, korvattavia aineita sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden (39 artikla), väliaikaisten lupien tai sellaisten 
kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät 4 artiklan 7 kohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla hyväksyttyä tehoainetta. Siemenien käsittelyssä tai tyhjien 
varastotilojen/säiliöiden käsittelyssä tapahtuvan käytön osalta vastavuoroinen 
tunnustaminen on pakollista EU:n tasolla. Käsiteltyjen siemenien markkinoille 
saattamista koskevat säännökset on sisällytetty omaan artiklaansa. 

Neuvosto lisäsi myös menettelyn, jonka myötä maatalouden alalla toimivat viralliset 
tai tieteelliset tahot, maatalousalan ammatilliset järjestöt tai ammattikäyttäjät voivat 
hakea vastavuoroista tunnustamista jossakin jäsenvaltiossa, vaikka luvanhaltija ei 
olisi tehnyt tai hyväksynyt tällaista hakemusta. 

Yhteisessä kannassa säilytetään pakollinen vastavuoroinen tunnustaminen, mutta 
poikkeuksella (35 artiklan 3 kohta) mahdollistetaan mukautuminen paikallisiin 
olosuhteisiin, ja poikkeuksellisesti jäsenvaltiot voivat kieltäytyä antamasta lupaa 
sellaisten erityisten ja perusteltujen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien riskien 
vuoksi, joita ei voida muuten valvoa. 

Neuvosto lisäsi siemenien käsittelyä koskevan säännöksen (uusi johdanto-osan 26 a 
kappale ja 47 a artikla), jossa vahvistetaan käsitellyille siemenille täydentävät 
merkintävaatimukset ja jonka myötä jäsenvaltiot voivat rajoittaa käsiteltyjen 
siemenien käyttöä, jos niistä aiheutuu siemenen käsittelyssä käytetyn 
kasvinsuojeluaineen vuoksi vakavaa vaaraa.  

Tutkimuksille, jotka ovat välttämättömiä luvan uusimisen tai uudelleentarkastelun 
vuoksi, säädettiin kahden vuoden ja kuuden kuukauden ylimääräinen tietosuojajakso 
(56 artikla). 

Luottamuksellisuutta käsittelevään 60 artiklaan on tehty joitakin muutoksia. Nämä 
muutokset ovat enimmäkseen teknisiä ja selkeyttävät eroa yritysten taloudellisten 
etujen suojelun ja henkilöiden yksityiselämän ja koskemattomuuden suojan välillä. 

Neuvosto poisti 65 artiklasta kaikki komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneet 
elintarvikkeiden ja rehujen seurantaa ja valvontaa käsittelevää asetusta (EY) N:o 
882/2004 koskevat viittaukset, joiden mukaan valvontatoimien olisi vastattava 
kyseisessä asetuksessa säädettyjä valvontatoimia, mutta säilytti viittauksen tähän 
asetukseen johdanto-osan 38 kappaleessa. 

Neuvosto sisällytti 78 artiklaan säännökset, joissa asetetaan poikkeukset apuaineiden 
käytölle kasvinsuojeluaineissa sekä vahvistetaan liitännäisaineita koskeva 
työohjelma. 
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Asetuksen 78 a artiklaan sisältyy uudelleentarkastelua koskeva lauseke lupien 
vastavuoroisen tunnustamisen toimivuudesta, vyöhykejärjestelmästä ja 
hyväksymiskriteereistä. Komission on esitettävä asiasta kertomus viiden vuoden 
kuluessa. 

Neuvosto muutti hyväksymiskriteerejä käsittelevän liitteen II kohtia 3.6.2–3.6.5 ja 
3.8. Luokkaan 1 tai 2 kuuluvia mutageenisiä aineita ei voida hyväksyä käytettäviksi 
kasvinsuojeluaineissa. Karsinogeeniset tai lisääntymismyrkylliset aineet ja 
hormonitoimintaa häiritsevät aineet voidaan hyväksyä ainoastaan, jos niiden käytöstä 
aiheutuva ihmisten tai ympäristön altistuminen on merkityksetöntä (jälkimmäinen 
koskee vain hormonitoimintaa häiritseviä aineita). Kuluttajien merkityksettömän 
altistumisen käsitettä määritellään tarkemmin viittaamalla jäämien enimmäismäärien 
asettamista koskevaan asetukseen (EY) N:o 396/2005. 

3.4. Merkittävimmät ongelmat yhteisen kannan vahvistamisessa 

Oikeusperusta  

Komission ehdotus perustui perustamissopimuksen 37 artiklaan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohtaan, jotka molemmat liittyvät maatalouteen. Komission kannalta 
ehdotus liittyy maatalouteen, koska maatalouden sadot vaarantuisivat ilman 
kasvinsuojeluaineita (johdanto-osan 6 kappale). Perustamissopimuksen 37 artikla on 
asianmukainen perusta kaikille maataloustuotteiden ”tuotantoa ja markkinointia” 
koskeville säännöille, joilla edistetään yhteisen maatalouspolitiikan yhden tai 
useamman tavoitteen saavuttamista. Ehdotuksessa määritellään, mitä tuotteita 
pellolla saa käyttää, joten se liittyy selvästi maataloustuotantoon. 
Ympäristöystävällisempien maataloustuotannon muotojen edistäminen on myös yksi 
yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista. 

Perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määrätään 
kasvinsuojelualan toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen.  

Yhteiseen kantaan on lisätty 95 artikla (yhteismarkkinat) mutta siitä on poistettu 
152 artiklan 4 kohdan b alakohta. Komissio on hyväksynyt tämän kompromissin 
mutta esittänyt asiasta kirjallisen lausuman. 

Tietosuojaa koskeva 56 artikla 

Komission ehdotuksessa säädetään kymmenen vuoden mittaisesta tietosuojasta. 
Yhteisessä kannassa todetaan, että tietosuojan voimassaoloaikaa voidaan 
erityistapauksissa pidentää 13 vuoteen (esim. ulottaminen koskemaan vähän 
viljeltyjä viljelykasveja). Lisäksi siinä esitetään noudatettavan kahden ja puolen 
vuoden tietosuoja-aikaa aina kun tehoaineen hyväksyntä on uusittu. 

Tietosuojan pidentäminen, kun lupa ulotetaan koskemaan vähän viljeltyjen 
viljelykasvien käyttöä, mitä myös Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessaan 196, 
ei aiheuta kiistaa. Tietosuojan pidentäminen uusimisen yhteydessä saattaa kuitenkin 
vaikeuttaa rinnakkaistuotteiden valmistajien pääsyä markkinoille. Komissio ei 
hyväksynyt puheenjohtajavaltion ehdotusta myöntää viiden vuoden tietosuoja 
uusimisen yhteydessä vaan hyväksyi kompromissina kaksi ja puoli vuotta. Euroopan 
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parlamentti viittasi tarkistuksessaan 194 lainsäädännön tarkistamisen edellyttämien 
lisätietojen suojeluun. 

Seurantaa ja valvontaa koskeva 65 artikla 

Komissio hyväksyi, että 65 artiklasta poistetaan yksityiskohtaiset viittaukset 
elintarvikkeiden ja rehujen seurantaa ja valvontaa käsittelevään asetukseen (EY) N:o 
882/2004. Seurantaa ja valvontaa koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalasta ei tällöin saada yhtä suurta varmuutta. Yhteisen kannan johdanto-
osan 38 kappaleessa viitataan silti edelleen asetukseen (EY) N:o 882/2004. Näin 
ollen tavoitteet on täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta säilytetty voimassa 
samanlaisina. 

Hyväksymiskriteerit  

Komission ehdotuksessa vahvistetaan kriteerit tehoaineiden hyväksymiselle. 
Komissio ehdotti, että aineita, jotka ovat karsinogeenisia, mutageenisiä tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 kuuluvia (luokiteltuja tai luokiteltavia) 
(luokka 1: riittävä näyttö ihmisille aiheutuvista riskeistä, luokka 2: vahva oletus 
ihmisille aiheutuvista riskeistä) tai jotka aiheuttavat hormonaalisia haittavaikutuksia, 
ei voida hyväksyä, ellei niille altistuminen ole merkityksetöntä. 

Yhteisessä kannassa on säilytetty komission käyttämä lähestymistapa, ja siinä 
vahvistetaan kriteerit mutageeneille, jotka on kokonaan jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle. Lisäksi karsinogeeneista, lisääntymismyrkyllisistä aineista ja 
hormonitoimintaa häiritsevistä aineista, jotka voitaisiin hyväksyä merkityksettömän 
altistumisen vuoksi, tulee korvattavia aineita, kun kasvinsuojeluaineille myönnetään 
lupa jäsenvaltiotasolla (liitteessä II oleva 4 kohta, viides ja kuudes luetelmakohta). 

Uudessa poikkeuksessa (4 artiklan 7 kohta) säädetään, että jos kasvien terveyteen 
kohdistuvaa vakavaa vaaraa ei voida muilla keinoin hallita, tehoaine voidaan 
hyväksyä enintään viideksi vuodeksi, vaikka se ei täytä lueteltuja kriteereitä. 
Tällaisen tehoaineen käyttöön sovelletaan kuitenkin riskinhallintatoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että ihmisten altistuminen minimoidaan, ja elintarvikkeissa ja 
rehuissa olevat jäämien enimmäistasot vahvistetaan tavanomaisten menettelyjen 
mukaisesti. Nämä aineet jätetään lisäksi pakollisen vastavuoroisen tunnustamisen (40 
artiklan 2 kohdan d alakohta) ulkopuolelle. Poikkeusta ei sovelleta tehoaineisiin, 
jotka ovat karsinogeenisia tai kuuluvat lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1.  

Lisäksi 14 artiklassa (tehoaineiden hyväksynnän uusiminen) selkeytetään, että 
tällaisten aineiden hyväksyntää ei uusita 15 vuodeksi (kuten tehdään muiden 
aineiden kohdalla) vaan enintään viideksi vuodeksi. 

Komissio on laatinut kirjallisen lausuman, jossa selvennetään, miten se soveltaa tätä 
poikkeusta. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo, että yhteinen kanta ilmentää täysin komission alkuperäisen 
ehdotuksen keskeisiä osia ja monien Euroopan parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä esittämien tarkistusten henkeä. 
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Näin ollen komissio antaa tukensa yhteiselle kannalle, jonka neuvosto on hyväksynyt 
määräenemmistöllä. 

5. KOMISSION LAUSUMAT 

Komissio teki kaksi kirjallista lausumaa, jotka ovat liitteenä. 
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LIITE 

KOMISSION LAUSUMAT 

(1) ”Komissio myöntää, että menettely, jossa sallitaan tehoaineen mahdollinen 
hyväksyminen enimmillään viiden vuoden ajaksi siinäkin tapauksessa, että tehoaine 
ei täytä lueteltuja kriteerejä, on poikkeus normaalista tehoaineiden 
hyväksymismenettelystä. Komissio korostaa, että poikkeusta on tarkoitus soveltaa 
vain tapauksissa, joissa on toimitettu dokumentoitua näyttöä siitä, että kasvien 
terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi ei ole käytettävissä mitään 
muuta keinoa. Hyväksymisestä päätetään komiteamenettelyssä, johon kaikki 
jäsenvaltiot osallistuvat ja jossa ne arvioivat tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston 
lisäksi myös dokumentit, jotka osoittavat, että vaihtoehtoja ei ole. Hyväksyntään, jota 
voidaan ehdottaa, liittyy tiukkoja ehtoja, muun muassa riskinhallintatoimenpiteitä, 
jotka kuuluvat osana hyväksymispäätökseen ja joiden tarkoituksena on minimoida 
ihmisten ja ympäristön altistuminen.” 

(2) ”Komissio on pahoillaan siitä, että ehdotuksen oikeusperustaksi ei hyväksytty 
perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa. Yhtenä ehdotuksen 
päätavoitteena on ihmisten ja eläinten korkeatasoinen terveys ja ympäristönsuojelu. 

Jotta lainsäädäntöprosessissa voitaisiin edistyä ja asetusehdotus hyväksyä pikaisesti, 
komissio hyväksyy neuvoston yhteisen kannan ottaen huomioon, että saavutetun 
kompromissin asiasisältö vastaa kokonaisuutena ehdotuksen tavoitteita. 

Siltä varalta, että Euroopan parlamentti ehdottaa toisessa käsittelyssä 152 artiklan 
palauttamista yhdeksi oikeusperustaksi, komissio varaa itselleen oikeuden hyväksyä 
kyseisen tarkistuksen.” 
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