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PERUSTELUT – YHTEENVETO TOSISEIKOISTA JA HAVAINNOISTA 

Yleinen tausta ja katsaus todistelähteisiin 

 

Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunta (ENVI) pyysi toukokuussa 2017 saada laatia mietinnön kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (jäljempänä ”asetus”) 

täytäntöönpanosta. Mietintö on osa ENVI-valiokunnan noudattamaa täytäntöönpanon 

valvontaohjelmaa. 

Vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston (joka kuuluu Euroopan 

parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon) jälkiarviointiyksikkö tarjosi asiantuntija-apua 

asetuksen täytäntöönpanon arvioimisessa. Tarvittavan tutkimusnäytön keräämiseksi tilattiin 

tutkimus, jossa oli tarkoitus arvioida asetuksen täytäntöönpanoa. Tulokset yhdistettiin 

Euroopan tason täytäntöönpanon arviointiin ja julkistettiin virallisesti huhtikuussa 20181. 

Tutkimus perustui neljään toisiinsa kytkeytyvään tutkimuslinjaan: 

– ”Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun asetuksen 

(EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanon ja sen vaikutusten arviointi. 

Jäsenvaltioiden hyödyntämien, asetuksen 53 artiklassa säädettyjen poikkeusten 

kartoittaminen”  

– ”Vaikuttaviin aineisiin liittyvien vaarojen luotettavaa ja yhdenmukaista 

tunnistamista koskevien kriteereiden ja valmiuksien arvioiminen”  

– ”Jäsenvaltioiden valmiuksien soveltaa kasvinsuojeluaineita koskevia 

luotettavia lupamenettelyjä ja menettelyiden yhdenmukaisuuden arvioiminen” 

– ”Kasvinsuojeluaineissa käytettyjen vaikuttavien aineiden tieteellistä 

(riskin)arviointia koskevien käytäntöjen kartoittaminen”. 

Asetuksen vaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu perusteellisesti. Euroopan tason 

täytäntöönpanon arvioinnissa kerättiin uusia tietoja ja havaintoja, ja se on tämän 

täytäntöönpanosta laaditun mietinnön pääasiallinen tietolähde. 

On syytä panna merkille, että komissio julkaisi marraskuussa 2016 etenemissuunnitelman2 

kasvinsuojeluaineita ja torjunta-ainejäämiä sääntelevää EU:n lainsäädäntöä koskevaa REFIT-

arviointia varten, ja arvioinnin tulokset odotetaan julkistettavan vuoden 2019 alkupuolella. 

 

Näillä kahdella arvioinnilla on tarkoitus pääasiassa tarkastella asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

täytäntöönpanoa. Vaikka komission arviointi on laajempi3, arvioinneissa sovelletaan 

kuitenkin samoja vakiokriteereitä. 

 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Se kattaa erityisesti kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2009, jonka 

arvioimiseen tässä täytäntöönpanosta laaditussa mietinnössä keskitytään, sekä torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- 

ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla annetun asetuksen (EY) N:o 396/2005. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Lisäksi Euroopan oikeusasiamies antoi helmikuussa 2016 päätelmänsä asiassa 12/2013/MDC, 

joka koski komission kasvinsuojeluaineiden hyväksymisessä ja markkinoille saattamisessa 

soveltamia käytäntöjä. Komissiolla on riskien hallitsijana velvollisuus varmistaa, että 

tehoaineet, joiden käytölle se myöntää luvan, eivät vahingoita ihmisten tai eläinten terveyttä 

tai ympäristöä. Oikeusasiamies totesi, että komission käytännöt voivat olla liian sallivia ja että 

niissä ei ehkä oteta riittävästi huomioon varovaisuusperiaatetta. 

Esittelijä on lisäksi ottanut huomioon asiaan liittyvät Euroopan unionin tuomioistuimen 

ratkaisut ja muut merkitykselliset ennakkoratkaisut. 

Äskettäiset, tehoaine glyfosaatille myönnetyn luvan jatkamiseen liittyneet kiistat toivat 

entistäkin selvemmin esille sen, että luottamus kasvinsuojeluaineita koskeviin EU:n 

lupamenettelyihin on heikentynyt vakavasti. Komissio ilmoitti lokakuussa 2017, että 

eurooppalainen kansalaisaloite ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä 

myrkyllisiltä torjunta-aineilta1” voidaan ottaa käsiteltäväksi. Yli miljoona kansalaista kehotti 

komissiota ”ehdottamaan jäsenvaltioille glyfosaatin kieltämistä, uudistamaan torjunta-

aineiden hyväksymismenettelyn ja asettamaan EU:n laajuiset pakolliset tavoitteet torjunta-

aineiden käytön vähentämiselle”. 

Tätä taustaa vasten Euroopan parlamentti päätti helmikuussa 2018 perustaa torjunta-aineiden 

lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan (PEST), jonka tehtävänä on muun 

muassa analysoida ja arvioida torjunta-aineiden lupamenettelyjä unionissa, mukaan lukien 

käytettyä menetelmää ja sen tieteellistä laatua, menettelyn riippumattomuutta teollisuudesta ja 

päätöksentekoprosessin ja sen tulosten avoimuutta. 

 

Huhtikuussa 2018 komissio ehdotti virallisesti eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle antamansa 

vastauksen2 jatkotoimena yleisen elintarvikelainsäädännön kohdennettua tarkistamista ja 

julkisti ehdotuksen3 asetukseksi elintarvikeketjuun kohdistuvan EU:n riskinarvioinnin 

avoimuudesta ja kestävyydestä, jolla muutettaisiin muun muassa asetuksia, joiden 

täytäntöönpanoa tässä kertomuksessa tarkastellaan. 

 

Tämä osoittaa, että kasvinsuojeluaineiden EU:n sisämarkkinoille saattamisen 

yhdenmukaistamiseen ja seuraamiseen tarkoitetun monimutkaisen sääntelyjärjestelmän 

arvioimisella on suuri poliittinen painoarvo. 

 

Kaikki edellä esitetyt seikat on otettu huomioon tätä mietintöä laadittaessa. Esittelijä on 

perehtynyt myös muihin kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien laatimiin asiaa koskeviin 

tutkimuksiin ja raportteihin. 

Asetuksen asema EU:n torjunta-ainepolitiikassa 

 

Komissio hyväksyi vuonna 2006 torjunta-aineiden kestävää käyttöä kaikissa jäsenvaltioissa 

koskevan temaattisen strategian. Sen jatkotoimena komissio julkaisi vuonna 2006 ehdotuksen 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/fi?lg=fi 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/fi?lg=fi
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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asetukseksi direktiivin 91/414/ETY kumoamisesta. Lopullinen säädös (tässä mietinnössä 

tarkasteltavana oleva asetus (EY) N:o 1107/2009) julkaistiin EUVL:ssa vuonna 2009. 

Asetuksessa vahvistettiin säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille 

kaupallisessa muodossa sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa EU:ssa. 

Siinä vahvistettiin sekä säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden 

hyväksymiseksi, joita kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne koostuvat, että 

liitännäisaineita ja apuaineita koskevat säännöt. 

 

Asetuksella otettiin käyttöön merkittävänä uutena tekijänä joukko tiukkoja 

poissulkemisperusteita1, joita sovelletaan vaikuttavien aineiden EU-tason 

hyväksymismenettelyissä. Perusteiden käyttöönoton tarkoituksena oli kieltää kaikkein 

myrkyllisimpien aineiden tuominen markkinoille. Poissulkemisperusteiden käyttöönotto 

tarkoittaa, että hyväksymisprosessi perustuu riskipohjaiseen lähestymistapaan, mikä ei ollut 

asianlaita neuvoston direktiivin 91/414/EY tapauksessa. 

 

Riskipohjaista lähestymistapaa vahvisti toinenkin EU:n ympäristölainsäädännön periaate, 

nimittäin varovaisuusperiaate. Jäsenvaltiot voivat soveltaa varovaisuusperiaatetta, jos 

kasvinsuojeluaineiden aiheuttamista riskeistä ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle 

vallitsee tieteellinen epävarmuus. 

 

Tehoaineiden hyväksyntää ja kasvinsuojeluaineiden lupia koskevat sääntelymenettelyt 

 

Euroopan unionissa kasvinsuojeluaineisiin sovelletaan kaksitasoista hyväksymisprosessia: 

tehoaineet hyväksytään EU-tasolla, minkä jälkeen kaupalliset kasvinsuojeluaineet 

hyväksytään kansallisella tasolla. 

 

Asetuksen keskiössä on kolme pääasiallista välinettä: 

a) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, EFSAn sekä komission ja jäsenvaltioiden 

asiantuntijoiden (pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea, PAFF-komitea) 

suorittama tehoaineiden hyväksyminen 

b) hyväksyttyjä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyt 

c) hyväksymis- ja lupamenettelyiden yhteydessä annettujen sääntelypäätösten noudattamisen 

varmistaminen. 

 

Hyväksymismenettely koostuu useasta vaiheesta: 

1. hyväksymistä koskeva hakemus toimitetaan EU:n jäsenvaltiolle, eli esittelevälle 

jäsenvaltiolle; 

2. esittelevä jäsenvaltio tarkistaa, voidaanko hakemus ottaa käsiteltäväksi; 

                                                 
1
 Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetään, että tehoaine voidaan hyväksyä vain, jos sitä ei ole luokiteltu 

aineeksi, joka aiheuttaa syöpää, on mutageeninen tai lisääntymiselle vaarallinen, hitaasti hajoava ja biokertyvä, ympäristölle 

myrkyllinen ja hormonaalisesti haitallisesti vaikuttava ihmisille ja muille kuin torjuttaville organismeille. Tämä tarkoittaa, 

että jos riskintunnistusvaihe johtaa tehoaineen luokitukseen, joka täyttää jonkin edellä mainituista poissulkemisperusteista, 

kyseinen tehoaine olisi kiellettävä ja näin ollen sen käyttö kasvinsuojeluaineessa ei ole sallittua Euroopan unionissa (Bozzini 

2018, Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin liite II, s. 21). 
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3. esittelevä jäsenvaltio laatii arviointikertomuksen luonnoksen; 

4. EFSA antaa päätelmänsä; 

5. PAFF-komitea äänestää hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 

6. komissio hyväksyy hakemuksen; 

7. asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. 

 

Kasvinsuojeluaine koostuu yleensä useammasta kuin yhdestä ainesosasta. Tuholaisia tai 

kasvitauteja torjuvaa vaikuttavaa ainesosaa kutsutaan ”tehoaineeksi”. Kasvinsuojeluaineet 

sisältävät vähintään yhden hyväksytyn tehoaineen, joka voi olla esimerkiksi mikro-organismi, 

feromoni tai kasviuute. 

 

Jäsenvaltiot huolehtivat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja käytön 

valvonnasta. 

Keskeiset huolenaiheet 

 

EPRS-pääosaston julkaisemassa Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnissa yksilöitiin 

erilaisia asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä huolenaiheita. Esittelijä keskittyy 

mietintöluonnoksessa pääasiassa näkökohtiin, joilla on kielteisiä vaikutuksia terveys- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Näitä ovat erityisesti 53 artiklan mukaisesti mutta ilman tyydyttävää perustelua myönnettyjen 

poikkeusten määrän lisääntyminen tai se seikka, että eräitä keskeisiä näkökohtia ei ole 

arvioitu riittävässä määrin (kuten tahattomat seokset ja yhdistelmävaikutukset, 

ympäristövaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, torjunta-aineen hajoaminen alhaisissa 

pitoisuuksissa, sikiön kehityksen aikainen immunotoksisuus sekä sikiön kehityksen aikainen 

neurotoksisuus). 

 

Vaikka asetuksella saatiin aikaan selkeää edistystä tehostamalla kansanterveyden ja 

ympäristön suojelua poissulkemisperusteiden käyttöönoton myötä, yhdenmukaistamiseen 

liittyvät puutteet (esimerkiksi ympäristötoksikologian osalta) haittaavat edelleen aineiden 

arviointia ja siten asetuksen vaikuttavaa täytäntöönpanoa asiaan liittyvillä tieteellisen 

tutkimuksen aloilla. 

 

Arvioinnissa tuotiin esille eräitä avoimuuteen liittyviä huolenaiheita. Erityisen ongelmallinen 

on taloudellisesti kannattavien ja helposti saatavilla olevien vaihtoehtojen puute sekä se, että 

integroidun tuholaisten torjunnan mukaisia hyviä maatalouskäytäntöjä ja vähäriskisten 

aineiden käytön lisäämistä ja saatavuutta ei edistetä riittävästi. Vaikuttaa lisäksi siltä, että 

asetuksen tavoitteet ja välineet eivät ole yhteensopivia maatalouteen, 

elintarviketurvallisuuteen, ilmastonmuutokseen, torjunta-aineiden kestävään käyttöön sekä 

torjunta-ainejäämien enimmäismääriin elintarvikkeissa ja rehuissa liittyvien EU:n 

toimintapolitiikkojen kanssa. Asetuksen noudattamisen varmistaminen on ongelmallista. On 

olemassa viitteitä siitä, että laittomien ja väärennettyjen kasvinsuojeluaineiden kauppa on 

viime vuosina lisääntynyt. 
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Esittelijän suositukset 

 

Esittelijä on vakuuttunut, että niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin on lisättävä ponnistelujaan 

asetuksen vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Vaikka terveyteen ja ympäristöön 

liittyvät asetuksen tavoitteet esitetäänkin merkityksellisinä todellisten tarpeiden kannalta, 

arvioinnissa kävi ilmi, että käytännössä kyseisiä tavoitteita ei saavuteta. Tämä johtuu 

ongelmista, jotka liittyvät asetuksen EPRS-pääosaston suorittaman arvioinnin mukaan kolmen 

tärkeimmän välineen – a) aineiden hyväksyminen, b) hyväksyttyjä tehoaineita sisältävien 

kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyt ja c) hyväksymis- ja lupamenettelyiden yhteydessä 

annettujen sääntelypäätösten noudattamisen varmistaminen – käytännön täytäntöönpanoon. 

 

Esittelijä katsoo, että useat täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat ovat erityisen ongelmallisia 

niiden kansanterveyden ja ympäristön kannalta kielteisten vaikutusten johdosta. Näitä ovat 

muun muassa seuraavat: hätätilanteita koskevan lupamenettelyn väärinkäyttö, mikä ilmenee 

53 artiklan mukaisesti myönnettyjen poikkeusten yleistymisenä, vahvistavia tietoja koskevan 

menettelyn runsas käyttö, asetuksen yhdenmukaisuus varovaisuusperiaatteen kanssa sekä 

niiden tietovaatimusten ja toimintatapojen puutteellinen yhdenmukaistaminen, joita 

sovelletaan eräillä tieteenaloilla arvioitaessa aineita poissulkemisperusteiden kannalta. 

 

Esittelijä pitää myönteisenä komission hiljan antamaa, EU:n riskienarviointimallin 

avoimuutta ja kestävyyttä koskevaa ehdotusta, joka kattaa muun muassa kasvinsuojeluaineet, 

mutta huomauttaa kuitenkin, että ehdotuksessa ei puututa riittävästi eräisiin sääntelyä 

koskevan päätöksentekoprosessin keskeisiin näkökohtiin eikä etenkään PAFF-komitean 

tehoaineiden hyväksymisen yhteydessä hoitamaan riskinhallintatehtävään. Avoimuutta on 

myös lisättävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamiin lupamenettelyihin 

liittyvien näkökohtien osalta. 

 

Tehokkaaseen täytäntöönpanoon ei myöskään päästä ilman, että se yhdenmukaistetaan 

aiempaa paremmin EU:n toimintapolitiikkoihin ja ilman, että vaihtoehtoisia ratkaisuja 

koskevia kannustimia lisätään. 

 

Saatavilla olevan todistusaineiston mukaan asetuksen mukaisten sääntelypäätösten 

noudattamisen varmistaminen on riittämätöntä ja kansallisen tason valvontaa on tehostettava. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta 

(2017/2128(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 

direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/20091, 

– ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 

elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 

muuttamisesta 23. helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 396/20052, 

– ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä 

direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen 

(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/20083, 

– ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 

aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/128/EY4, 

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission 

täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta5, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman biologisista 

vähäriskisistä torjunta-aineista6, 

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 18. helmikuuta 2016 antaman päätöksen 

asiassa 12/2013/MDC, joka koskee kasvinsuojeluaineiden (torjunta-aineet) 

hyväksyntään ja markkinoille saattamiseen liittyviä komission käytäntöjä7, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS-pääosasto) huhtikuussa 

2018 julkaiseman Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin8 kasvinsuojeluaineiden 

                                                 
1 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1. 
3 EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1. 
4 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0395. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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markkinoille saattamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1107/2009 sekä sen asiaan 

liittyvät liitteet, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 23. marraskuuta 2016 antamat 

tuomiot asiassa C-673/13 P, komissio v. Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide 

Action Network Europe (PAN Europe), ja asiassa C-442/14, Bayer CropScience SA-

NV ja Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n 

riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 

[yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten 

organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen 

(EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], 

asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat 

materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-

entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen 

(EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 

[uuselintarvikkeet] muuttamisesta1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 

laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 

puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 

lausunnon (A8-0000/2018), 

A. ottaa huomioon asetuksen täytäntöönpanon arvioinnin osoittaneen, että terveyden ja 

ympäristön suojelua koskevia asetuksen tavoitteita ei ole saavutettu; 

B. toteaa, että asetuksen täytäntöönpano ei ole asiaan liittyvien EU:n toimintapolitiikkojen 

mukaista, torjunta-aineita koskeva politiikka mukaan luettuna; 

C. ottaa huomioon saatavilla olevan todistusaineiston osoittavan, että asetuksen kolmen 

pääasiallisen välineen – hyväksyntä, lupamenettelyt ja sääntelypäätösten noudattamisen 

varmistaminen – täytäntöönpano käytännön tasolla on puutteellista ja että sillä ei 

varmisteta asetuksen tarkoitusperien saavuttamista; 

D. ottaa huomioon, että lakisääteiseen arviointiin sovellettavaan lähestymistapaan liittyy 

huolenaiheita, erityisesti sen osalta, kenen olisi hankittava todisteet arviointeja ja 

riskipohjaista lähestymistapaa varten; 

E. toteaa, että arvioinnissa sovelletun vakiintuneen lähestymistavan käytännön tason 

täytäntöönpano on herättänyt huolta; toteaa, että suurta huolta aiheuttaa erityisesti 

eräillä tieteenaloilla sovellettavien tietovaatimusten ja toimintatapojen puutteellinen 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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yhdenmukaistaminen, sillä se voi haitata arviointiprosessia ja siten aiheuttaa välittömiä 

kielteisiä seurauksia kansanterveydelle ja ympäristölle; 

F. toteaa, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toiminnan havaittiin olevan 

merkittävä tehoaineiden arviointiin vaikuttava tekijä; ottaa huomioon, että 

jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja saatavilla olevan asiantuntemuksen ja 

henkilöstön osalta; toteaa, että asetusta ja asiaan liittyviä asetuksen tavoitteita tukevia 

lakisääteisiä vaatimuksia ei panna yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, 

millä on merkityksellisiä vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön; 

G. katsoo, että avoimuus on puutteellista hyväksymismenettelyn kaikissa vaiheissa, mikä 

vaikuttaa kielteisesti terveyteen ja ympäristöön ja heikentää yleisön luottamusta 

torjunta-aineita sääntelevään järjestelmään; katsoo, että myös lupamenettelyihin 

liittyvän toimivaltaisten viranomaisten toiminnan avoimuus on riittämätöntä; 

H. toteaa, että yksinomaan kansallisella tasolla toteutetut kasvinsuojeluaineiden 

lupamenettelyt viivästyvät usein riskienhallintapäätösten yhteydessä; ottaa huomioon, 

että tämän johdosta jäsenvaltioiden asetuksen 53 artiklan nojalla myöntämien 

poikkeuslupien määrä lisääntyy joissain tapauksissa; ottaa huomioon, että eräissä 

tapauksissa tällaisia poikkeuksia on käytetty vastoin lainsäätäjän alkuperäistä 

tarkoitusta; 

I. ottaa huomioon, että saatavilla olevan todistusaineiston mukaan tällä EU-tason 

säädöksellä tehostetaan kansallisia ponnisteluja ja toimia ja annetaan niille lisäarvoa; 

Keskeiset päätelmät 

1. katsoo, että torjunta-aineita koskevat sääntelytoimet olisi jatkossakin toteutettava 

asianmukaisella eli EU:n tasolla; 

2. pitää huolestuttavana, että asetusta ei ole pantu vaikuttavasti täytäntöön ja että siksi sen 

tavoitteitta ei saavuteta käytännön tasolla; 

3. panee merkille, että asetuksen tavoitteet ja välineet sekä asetuksen täytäntöönpano eivät 

ole yhteensopivia maatalouteen, elintarviketurvallisuuteen, ilmastonmuutokseen, 

torjunta-aineiden kestävään käyttöön sekä torjunta-ainejäämien enimmäismääriin 

elintarvikkeissa ja rehuissa liittyvien EU:n toimintapolitiikkojen kanssa; 

4. on huolestunut 53 artiklan mukaisesti hätätapauksissa myönnettyjen poikkeusten 

tasaisesti kasvavasta määrästä sekä tapauksista, joissa on todettu poikkeusmenettelyyn 

liittyviä väärinkäytöksiä; 

5. pitää huolestuttavana, että tieto- ja testausvaatimusten puutteellisella 

yhdenmukaistamisella eräillä tieteenaloilla voi olla välittömiä kielteisiä vaikutuksia 

terveyteen, ympäristöön ja maataloustuotantoon; 

6. pitää valitettavina arviointi- ja lupamenettelyitä koskevien tietojen rajoitettua julkista 

saatavuutta sekä tiedonsaantia koskevia rajoituksia; pitää valitettavana, että esittelevissä 

jäsenvaltioissa (lupamenettelyiden yhteydessä) noudatettu avoimuuden taso on 

alhainen, Euroopan elintarvikeviranomaisen (EFSA) suorittamaa arviointivaihetta 
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koskevien tietojen saatavuus ja käyttäjäystävällisyys on ongelmallinen ja että 

riskienarviointivaiheen avoimuus on ilmeisesti hyvin puutteellinen, mitä sidosryhmätkin 

pitävät ongelmallisena; 

7. pitää huolestuttavana, että markkinoilla saatavilla olevat kasvinsuojeluaineet ja tapa, 

joilla niitä käytetään, eivät eräissä tapauksissa välttämättä vastaa niihin liittyviä, 

koostumusta ja käyttöä koskevia lupaehtoja; 

8. korostaa, että asetuksella olisi otettava paremmin huomioon tarve edistää integroidun 

tuholaisten torjunnan mukaisia hyviä maatalouskäytäntöjä, myös vauhdittamalla 

vähäriskisten aineiden kehittämistä; 

9. korostaa, että monia sallittuja kasvinsuojeluaineita ei ole arvioitu EU:n vaatimusten 

perusteella yli 15 vuoteen; 

10. pitää huolestuttavana, että esimerkiksi ympäristötoksikologiaan ja aineen 

käyttäytymiseen ympäristössä liittyviä suuntaviivoja ei ole vielä täysin 

yhdenmukaistettu; 

11. korostaa, että suuntaviivojen puuttuminen tai puutteellisuus ovat vakavia puutteita, 

joilla on kielteisiä seurauksia asetuksen täytäntöönpanolle ja siten myös asetuksen 

tavoitteiden saavuttamiselle; 

12. painottaa, että saatavilla olevat ohjeet eivät aina ole oikeudellisesti sitovia, mikä 

aiheuttaa sääntelyyn liittyvää epävarmuutta hakijoille ja asettaa kyseenalaisiksi 

hyväksyntämenettelyiden yhteydessä suoritettujen arviointien tulokset; 

Suositukset 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan asetuksen tehokkaan 

täytäntöönpanon niiden erityisten tehtäviensä mukaisesti, joiden hoitaminen on niiden 

vastuulla hyväksyntä- ja lupamenettelyissä; 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että terveyden ja ympäristön 

suojelemiseen liittyvien tavoitteiden olisi oltava etusijalla kasvinsuojelun tehostamista 

koskevaan tavoitteeseen nähden; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riskejä koskevien 

poissulkemisperusteiden täysimääräisen ja yhdenmukaisen sekä voimassa olevaan 

yhdenmukaistettuun ohjeistukseen perustuvan soveltamisen sekä varmistamaan, että 

asetuksen vaatimusten mukaisesti aineiden riskit arvioidaan vain, jos on olemassa 

näyttöä siitä, että niillä ei ole vaarallisia (poissulkemiseen johtavia) ominaisuuksia; 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan riskinhallinnasta hyväksyntä- ja 

lupamenettelyissä vastatessaan asianmukaisesti varovaisuusperiaatetta sekä 

kiinnittämään erityistä huomiota väestön haavoittuvien ryhmien suojeluun, raskaana 

olevat naiset, vauvat ja lapset mukaan luettuina; 

17. kehottaa jäsenvaltioita rajoittamaan asetuksen 53 artiklan mukaisten poikkeuslupien 

myöntämistä; 
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18. kehottaa komissiota viimeistelemään menetelmät, joilla selvitetään, onko tarpeen 

soveltaa tiettyjä poikkeuksia, erityisesti tapauksissa, joissa on kyse ”merkityksettömästä 

altistumisesta” tai ”kasvien terveyteen kohdistuvasta vakavasta vaarasta”; 

19. kehottaa komissiota rajoittamaan vahvistavia tietoja koskevan menettelyn käyttöä; 

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään menettelyiden yleistä avoimuutta; 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asetus ja sen täytäntöönpano on 

aiempaa johdonmukaisempi ja johdonmukaisempaa suhteessa asiaan liittyviin EU:n 

sääntöihin ja toimintapolitiikkoihin ja etenkin suhteessa torjunta-aineiden kestävästä 

käytöstä annettuun direktiiviin; 

22. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan asetuksen vaikuttavan täytäntöönpanon erityisesti 

EU:n markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden valvonnan osalta riippumatta siitä, 

onko aineet valmistettu EU:ssa vai tuotu kolmansista maista; 

° 

° ° 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 


