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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa
(2018/2153(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 tekemänsä päätöksen torjunta-aineiden 
lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta, sen tehtävistä, 
jäsenten määrästä ja toimikaudesta1,

– 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 1107/20092 (jäljempänä 
”asetus”),

– 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 396/20053,

– 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 1272/20084,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien 
yhdenmukaisten periaatteiden osalta 10. kesäkuuta 2011 annetun komission asetuksen 
(EU) N:o 546/20115,

– ottaa huomioon tehoaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta 1. maaliskuuta 
2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 283/2013,

– ottaa huomioon kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta 
1. maaliskuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 284/2013,

– ottaa huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen 
glyfosaatti hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi 29. kesäkuuta 2016 annetun 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/10566 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksymisedellytysten osalta 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0022.
2 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
3 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.
4 EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.
5 EUVL L 155, 11.6.2011, s. 127.
6 EUVL L 173, 30.6.2016, s. 52.
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1. elokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/13131,

– ottaa huomioon tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 
liitteen muuttamisesta 12. joulukuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) 2017/23242,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 20163 ja 24. lokakuuta 20174 antamansa päätöslauselmat 
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 muuttamisesta,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman alkuperältään 
biologisista vähäriskisistä torjunta-aineista5,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 18. helmikuuta 2016 antaman päätöksen 
asiassa 12/2013/MDC, joka koskee kasvinsuojeluaineiden (torjunta-aineet) 
hyväksyntään ja markkinoille saattamiseen liittyviä komission käytäntöjä,

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 182/20116,

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2015 julkaistun tutkimuksen ”IARC Monographs 
Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides”,

– ottaa huomioon glyfosaatin luokittelusta 15. maaliskuuta 2017 annetun Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitean (RAC) lausunnon,

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 23. marraskuuta 2016 antaman tuomion asiassa 
C-442/14 Bayer CropScience SA-NV ja Stichting De Bijenstichting vastaan College 
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta7,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä 

                                               
1 EUVL L 208, 2.8.2016, s. 1.
2 EUVL L 333, 15.12.2017, s. 10.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0119.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0395.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0042.
6 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0356.
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(COM(2018)0179)1,

– ottaa huomioon tieteellisen neuvonannon mekanismin (SAM) kesäkuussa 2018 antaman 
tieteellisen lausunnon 5/2018 kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyistä2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän 
erityisvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

Yleiset näkökohdat

A. katsoo, että EU:n kasvinsuojeluaineiden lupamenettely on yksi maailman tiukimmista; 
toteaa, että glyfosaatin arvioinnin yhteydessä esiin nousseiden huolenaiheiden johdosta 
torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta (PEST) pyrkii 
tunnistamaan unionin kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyssä alueet, joita voidaan 
entisestään parantaa, ja antamaan tätä varten suosituksia, joiden avulla voidaan 
varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso;

B. toteaa, että päätöksentekomenettelyjen avoimuudessa on havaittu puutteita menettelyn 
kaikissa vaiheissa, alkaen tutkimusraporttien ja käsittelemättömien tietojen julkisesta 
saatavuudesta riskienhallintavaiheeseen;

C. katsoo, että EFSAn ja jäsenvaltioiden ohjeistuksen mukaiset, tehoaineiden tieteellisessä 
arvioinnissa käytetyt menetelmät eivät aina ole tieteellisen ja teknisen nykytietämyksen 
mukaisia, kuten asetuksen 4 artiklassa edellytetään; toteaa, että riskinarvioinnista 
puuttuu eräitä keskeisiä testejä tai viimeaikaisia tieteellisiä menetelmiä (kuten maaperän 
organismeja koskevat ajantasaiset ekotoksikologiset testit ja ympäristössä olevien 
pitoisuuksien sekä pölyssä, tuulessa, ilmassa ja vedessä olevien jäämien arviointi);

D. toteaa, että mehiläisiä koskevia elintarviketurvallisuusviranomaisen päivitettyjä ohjeita 
ei ole vielä muodollisesti hyväksytty kolmea neonikotinoidia koskevan viimeisimmän 
tarkistuksen osalta; toteaa, että elintarviketurvallisuusviranomaisen nykyisin käyttämä 
maaperän organismeja koskeva ohjeistus on vuodelta 2002;

E. on huolestunut kasvinsuojeluaineiden laajamittaisesta käytöstä tautien 
ennaltaehkäisyyn;

F. katsoo, että luvan myöntämisen jälkeisessä seurannassa on puutteita;

G. katsoo, että tietopuutteet koskevat tehoaineita, suoja-aineita, tehosteaineita ja 
                                               
1 Komission ehdotus 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] 
muuttamisesta.
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf



PE627.625v01-00 6/32 PR\1162183FI.docx

FI

apuaineita, sekä valmisteita ja tuoteseoksia; katsoo näin ollen, että torjunta-aineiden 
kokonaisvaikutusta ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön ei vielä tunneta 
riittävästi;

H. panee merkille, että hyväksyntä- ja lupamenettelyyn osallistuvien kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö ja rahoitus ovat joissakin tapauksissa 
riittämättömät; katsoo, että tämä vaikuttaa sekä tehoaineiden että kasvinsuojeluaineiden 
arviointeihin sekä niiden toimittamiseen kuluvaan aikaan;

I. toteaa, että torjunta-aineiden enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa 
ja rehuissa tai niiden pinnalla annetussa asetuksessa (EY) N:o 396/2005 säädetään, että 
”tunnetut kumulatiiviset ja synergiavaikutukset” on otettava huomioon, ”jos menetelmät 
tällaisten vaikutusten arviointiin ovat olemassa”;

J. toteaa, että tällaiset menetelmät ovat nyt olemassa ja EFSAn odotetaan saavan vuoden 
2018 loppuun mennessä valmiiksi pilottiarvioinnin, jossa tarkastellaan elintarvikkeissa 
oleville torjunta-aineille altistumisen kumulatiivisia vaikutuksia ihmisten hermo- ja 
kilpirauhasjärjestelmään;

K. toteaa, että tällä hetkellä ei ole voimassa oikeudellista velvoitetta testata tehoaineiden 
toksisuutta kehittyvälle hermostolle (DNT), millä on yhteys autismiin, tarkkaavaisuuden 
ja ylivilkkauden häiriöihin (ADHD) ja dysleksiaan; toteaa, että 
elintarviketurvallisuusviranomainen tekee jatkuvasti työtä eläinkokeille vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämiseksi DNT-vaikutusten seulonnassa;

Tehoaineiden hyväksyntää koskeva hakemus

L. panee merkille huolet, jotka liittyvät hakijoiden oikeuteen valita esittelevä jäsenvaltio 
(RMS) tehoaineiden hyväksyntää koskevan ensimmäisen hakemuksen yhteydessä;

M. panee lisäksi merkille huolet siitä, että esittelevä jäsenvaltio, jonka vastuulle komissio 
on antanut uusimista koskevan arviointikertomuksen, voi olla sama jäsenvaltio, joka 
laati alkuperäisen luonnoksen arviointikertomukseksi; 

N. panee merkille, että uusien tehoaineiden osalta hakijat ovat valinneet 28 jäsenvaltiosta 
vain 11 jäsenvaltiota esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksen voimaantulon jälkeen, mikä 
kuvaa asiantuntemuksen ja henkilöstökapasiteetin merkittäviä eroja;

O. toteaa, että asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että hakija toimittaa 
asiakirja-aineiston tiivistelmän, jossa on oltava muun muassa testien ja tutkimusten 
tiivistelmät tehoaineita koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan osalta sekä kaikkien 
toimitettujen tietojen arviointi;

P. panee merkille, että sidosryhmät ovat esittäneet lakisääteiseen arviointimenettelyyn 
liittyviä huolenaiheita, jotka koskevat erityisesti kysymystä siitä, kenen olisi tuotettava 
tieteellisiä tutkimuksia ja näyttöä tehoaineiden arviointia varten;

Q. toteaa, että asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa edellytetään hakijan oheistavan 
asiakirja-aineistoon vertaisarvioidun vapaasti käytettävissä olevan tieteellisen aineiston 
tehoaineesta ja sen aineenvaihduntatuotteista;
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R. toteaa, että uusien tehoaineiden osalta on tavallisesti saatavilla vain hakijan toteuttamiin 
lakisääteisiin testeihin perustuvia tietoja;

S. katsoo, että vertaisarvioitu vapaasti käytettävissä oleva tieteellinen aineisto tuottaa 
tärkeää lisätietoa hakijan tuottamiin hyviin laboratoriokäytäntöihin (GLP) perustuviin 
tutkimuksiin ja voi sisältää löydöksiä, jotka suuntaavat arvioijien huomion 
haittavaikutuksiin, joita ei ole havaittu vakiotestauksessa;

T. toteaa, että OECD on kehittänyt hyvät laboratoriokäytännöt sen varmistamiseksi, että 
tutkimukset toteutetaan kunkin testimenetelmän edellyttämällä tavalla vilpillisten 
käytäntöjen estämiseksi; panee merkille, että nämä periaatteet on hyväksytty unionissa 
direktiivillä 2004/10/EY, jossa jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että 
kemiallisille tuotteille turvallisuustutkimuksia tekevät laboratoriot noudattavat OECD:n 
GLP-periaatteita sekä direktiiviä 2004/9/EY, jossa jäsenvaltioille annetaan velvollisuus 
nimetä viranomaiset, jotka ovat vastuussa GLP:n noudattamisen valvonnasta alueellaan; 
toteaa, että OECD:n testiohjeet on hyväksytty, jotta varmistettaisiin tutkimusten 
metodologinen pätevyys;

Esittelevän jäsenvaltion tekemä arviointiluonnos

U. toteaa, että asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaan esittelevän jäsenvaltion on 
suoritettava riippumaton, objektiivinen ja avoin arviointi tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella;

V. panee merkille, että eri jäsenvaltioiden on todettu soveltavan erilaisia käytäntöjä 
esittelevänä jäsenvaltiona toimiessaan ja etenkin verrattaessa hakijan vertaisarvioitua 
tieteellistä aineistoa; panee merkille perusperiaatteen, jonka mukaan tieteellisissä töissä 
on selkeästi merkittävä toisten esittämät toteamukset lainausmerkkejä käyttäen;

W. on tietoinen Saksan liittovaltion riskinarviointilaitoksen (Bundesinstitut für 
Risikobewertung, BfR) käynnistämästä keskustelusta, joka koskee glyfosaatin 
riskinarviointikertomuksen tieteellisen aineiston arviointia; panee merkille huolenaiheet, 
jotka liittyvät glyfosaattia koskevan riskinarviointikertomuksen luonnoksesta 
poistettuihin olennaisiin arviointitekijöihin ilmoittamatta niitä selkeästi viitetiedoiksi;

EFSAn lausunto arviointikertomuksen luonnoksesta ja ECHAn tehoaineiden luokittelu

X. on huolissaan luottamuksen vähenemisestä EFSAa kohtaan;

Y. panee merkille EFSAn kansallisen asiantuntemuksen epätasapainon, sillä tällä hetkellä 
noin kaksi kolmasosaa EFSAn palveluksessa olevista kansallisista asiantuntijoista tulee 
vain kuudesta jäsenvaltiosta;

Z. toteaa, että asetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan tehoaineen 
arvioinnissa on ensin todettava, täyttyvätkö liitteessä II olevissa 3.6.2–3.6.4 kohdassa ja 
3.7 kohdassa säädetyt hyväksymiskriteerit (= poissulkemisperusteet); toteaa, että yksi 
näistä poissulkemisperusteista koskee aineen luokittelemista syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi (kategoria 1A tai 1B) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan;

AA. panee merkille, että Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli glyfosaatin 
todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi (ryhmä 2A) nimikkeistönsä 
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mukaan (vastaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 kategoriaa 1B), kun EFSA ja ECHA 
puolestaan katsoivat, ettei luokittelulle syöpää aiheuttavaksi aineeksi ole asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisia perusteita;

AB. toteaa, että IAFC perusti päätelmänsä yksinomaan julkaistuun tieteelliseen aineistoon, 
kun EFSA ja ECHA puolestaan käyttivät arviointinsa keskeisenä perusteena hakijan 
toimittamia julkaisemattomia tutkimuksia asetuksen 8 artiklan mukaisesti;

AC. panee merkille, että useat muut toimivaltaiset viranomaiset eri maissa, mukaan lukien 
Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia ja Japani, ovat tämän jälkeen saaneet 
päätökseen glyfosaattia koskevat uudet arviointinsa, eikä mikään mainituista laitoksista 
ole vahvistanut IARC:n arviointia;

AD. panee merkille, kuten EFSAn vuonna 2017 toteuttama arvio osoittaa, että EU:n ja 
IARCn järjestelmissä arvioiduista 54 torjunta-aineesta unionin luokittelu oli 
14 tapauksessa konservatiivisempi (ja näin ollen ankarampi) kuin IARCn, 
11 tapauksessa (glyfosaatti ja 10 muuta tehoainetta) vähemmän ankara ja 
29 tapauksessa vastaava;

AE. panee merkille, että huolena ovat olleet ja ovat edelleen EFSAn ja ECHAn lausunnot, 
jotka koskevat niiden päätelmää jättää glyfosaatti luokittelematta syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi;

AF. pitää valitettavana, ettei näihin huolenaiheisiin saatu aikaan ratkaisua 
erityisvaliokunnassa;

Komission hyväksyntä tehoaineille

AG. panee merkille, että komission on annettava lopullinen hyväksyntänsä kuuden 
kuukauden pituisen määräajan kuluessa EFSAn päätelmät vastaanotettuaan;

AH. panee merkille, että päätös glyfosaatin hyväksynnän uusimisesta ei sisältänyt 
minkäänlaisia oikeudellisesti sitovia riskinhallintatoimenpiteitä, vaikka lähes kaiken 
glyfosaatin käytön on havaittu aiheuttavan korkean pitkäaikaisen riskin muille kuin 
torjuttaville maalla eläville selkärankaisille, mukaan lukien nisäkkäät ja linnut;

AI. katsoo, että on epäselvää, mitä riskejä komissio pitää ympäristön kannalta 
kohtuuttomina;

AJ. pitää huolestuttavana, että komissio jäsenvaltioiden tuella hyväksyy tehoaineita, joiden 
EFSA katsoo aiheuttavan suurta vaaraa ympäristölle ja biologiselle 
monimuotoisuudelle, ottaen huomioon, että asetuksen 4 artiklan 3 kohdan e alakohdan 
mukaan kasvinsuojeluaineella ei saa olla kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

AK. panee merkille, että Euroopan oikeusasiamies katsoi asiassa 12/2013/MDC 
18. helmikuuta 2016 antamassaan päätöksessä, että vahvistustietojen toimittamisen ei 
tulisi koskea hakemuksen toimittamisen aikaan voimassa olleita tietovaatimuksia, jotka 
liittyvät terveyteen kohdistuviin vaaroihin ja joita varten oli olemassa riittävä ohjeistus;

AL. toteaa, että vahvistustietoihin ei yleensä sovelleta samaa tieteellistä tarkastelua tai 
arviointia kuin alkuperäisessä hakemuksessa toimitettuihin tietoihin, sillä niihin ei 
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säännönmukaisesti sovelleta EFSAn vertaisarviointia; panee merkille, että Euroopan 
oikeusasiamies kehotti vuonna 2016 antamassaan päätöksessä harkitsemaan, olisiko 
vahvistustietoihin tästä lähtien systemaattisesti sovellettava EFSAn vertaisarviointia ja 
olisiko ohjeistusta muutettava vastaavasti;

AM. toteaa, että huolimatta riskeistä, joihin EFSA viittaa tehoaineita koskevissa 
päätelmissään, komissio jättää riskinhallintatoimenpiteet usein jäsenvaltioille, vaikka 
sille on asetuksessa annettu mahdollisuus määrätä niistä EU:n tasolla; panee merkille, 
että Euroopan oikeusasiamies moitti tätä toimintatapaa päätöksessään 12/2013/MDC;

AN. toteaa, että vähäriskisiä kasvinsuojeluaineita on vähän saatavilla; panee merkille, että 
kaikkiaan 500:sta EU:n markkinoilla olevasta tuotteesta vain kymmenen ainetta on 
hyväksytty vähäriskisiksi tehoaineiksi;

Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen jäsenvaltioissa

AO. katsoo, että kasvinsuojeluaineet olisi arvioitava kokonaisuudessaan ennen niiden 
hyväksymistä; katsoo, että puutteelliset henkilöstöresurssit ja/tai liian niukka rahoitus 
voivat johtaa siihen, että kasvinsuojeluaineita koskevien päätösten yhteydessä luotetaan 
liikaa tehoaineiden hyväksynnän yhteydessä tehtyyn arvioon;

AP. katsoo, että kasvinsuojeluaineiden hyväksymismenettelyssä ja erityisesti riskinarviointia 
koskevissa tietovaatimuksissa olisi otettava huomioon kasvinsuojeluaineiden todellinen 
käyttö;

AQ. toteaa, että asetuksen 25 artiklassa edellytetään, että suoja-aineisiin ja tehosteaineisiin 
sovelletaan samaa hyväksymismenettelyä kuin tehoaineisiin, jotta ne voidaan sisällyttää 
sallittujen aineiden luetteloon; toteaa, että komissio ei ole vielä hyväksynyt suoja-aineita 
tai tehosteaineita;

AR. toteaa, että asetuksen 27 artiklassa edellytetään, että komissio sisällyttää liitteeseen III 
negatiivisen luettelon apuaineista, joita ei hyväksytä osaksi kasvinsuojeluainetta; panee 
merkille, että komissio ei ole vielä hyväksynyt negatiivista luetteloa apuaineista mutta 
on ilmoittanut aikomuksestaan tehdä niin vuoden 2018 loppuun mennessä; panee 
merkille, että unionin tason luettelon puuttuessa eräät jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia 
kiellettyjen apuaineiden luetteloitaan;

AS. katsoo, että EU:n luetteloiden puuttuminen vaikeuttaa kasvinsuojeluaineiden 
perusteellista riskinarviointia;

AT. panee merkille aluekohtaista järjestelmää koskevat huolenaiheet ja erityisesti 
menettelyn viivästykset sekä sen, että hakemuksia uudelleenarvioidaan usein kokonaan 
tai osittain vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä, koska samaan alueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden arviointimalleja koskevat kansalliset vaatimukset poikkeavat 
toisistaan;

AU. toteaa, että komissio valmistelee kasvinsuojeluaineiden sovellusten hallintaa varten 
tietojärjestelmää (Plant Protection Products Application Management System, 
PPPAMS), joka tulee yleisön saataville ja edistää vastavuoroiseen tunnustamiseen 
perustuvaa järjestelmää;
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AV. panee merkille huolenaiheet, joiden mukaan tällä hetkellä ei ole yleiskuvaa EU:ssa 
hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista, sillä jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa 
komissiolle systemaattisesti lupapäätöksistään;

AW. toteaa, että kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamista koskevassa 
komission asetuksessa (EU) N:o 284/2013 edellytetään tietoja kasvinsuojeluaineen 
välittömästä myrkyllisyydestä, mutta ei sen pitkäaikaisesta myrkyllisyydestä;

AX. toteaa, että jäsenvaltiot valmistelevat vertailevaa arviointia kasvinsuojeluaineista ja 
mahdollisista korvaavista aineista; toteaa, että tavoitteena on korvata tällaiset tuotteet 
vähäriskisemmillä kasvinsuojeluaineilla;

AY. toteaa, että asetuksen 53 artiklan 2 kohdan nojalla hätätapauksissa myönnettyjen 
poikkeusten määrä on tasaisessa kasvussa; toteaa, että tietyt jäsenvaltiot turvautuvat 
53 artiklaan merkittävästi muita enemmän; panee merkille EFSAn hiljattain tekemän 
arvioinnin, joka koskee kolmea hätätapauksen perusteella myönnettyä poikkeusta 
neonikotinoideille ja jossa todettiin, että joissakin tapauksissa poikkeukset olivat 
lainsäädännön mukaisia mutta toisissa tapauksissa edellytykset eivät täyttyneet;

AZ. toteaa, että asetuksen voimaantulosta lähtien komissio on käyttänyt ainoastaan kerran 
mahdollisuutta pyytää EFSAlta lausunto 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

     Yleisiä huomioita
    

1. katsoo, että vaikka unionilla on yksi maailman tiukimmista järjestelmistä, asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa on parannettava;

2. suhtautuu myönteisesti tieteellisen neuvonannon mekanismin suositukseen siitä, että 
komission tulisi edistää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua koko unionin 
elintarviketuotantoa koskevan yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi, mukaan lukien 
kasvinsuojeluaineiden rooli elintarviketuotannossa; katsoo, että näissä pohdinnoissa 
tulisi muiden seikkojen ohella ottaa huomioon elintarvikkeiden kohtuulliset 
kuluttajahinnat, maataloustuotannosta saatavat tulot ja sen pitkäaikainen toimintakyky 
sekä riskit ja edut ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön kannalta 
kasvinsuojeluaineiden käytön eri skenaarioissa, mukaan lukien vaihtoehto, ettei niitä 
käytetä lainkaan;

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan riittävät resurssit tehoaineiden ja 
kasvinsuojeluaineiden arviointiin ja varmistamaan, että arviointi on riippumatonta, 
objektiivista ja läpinäkyvää;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita riskinhallintatehtävässään soveltamaan 
asianmukaisesti ennalta varautumisen periaatetta, kun ne päättävät tehoaineiden tai 
kasvinsuojeluaineiden luvista ja niiden ehdoista, sekä ilmoittamaan järjestelmällisesti 
siitä, miten tämä periaate on otettu huomioon;

5. katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kasvinsuojeluaineiden laajamittaiseen 
käyttöön tautien ennaltaehkäisemiseksi ja niiden käytön ympäristövaikutuksiin EU:n 
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järjestelmässä;

6. kehottaa luomaan tehokkaan markkinoille saattamisen jälkeisen seurantajärjestelmän, 
jonka avulla voidaan valvoa kasvinsuojeluaineiden käytön vaikutuksia ihmisten ja 
eläinten terveyteen ja ympäristöön kokonaisuutena;

7. pitää myönteisenä EFSAn käynnissä olevaa hanketta DNT-vaikutusten mallintamiseksi 
mutta katsoo sen olevan riittämätön, kunnes tehoaineiden ja torjunta-aineiden muiden 
osien DNT-vaikutukset on arvioitu osana hyväksymismenettelyä; kehottaa komissiota 
tekemään ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi, jotta varmistettaisiin tehoaineiden ja 
kasvinsuojeluaineiden muiden osien DNT-vaikutusten arviointi;

8. kehottaa Euroopan horisontti -ohjelmaa osoittamaan riittävän rahoituksen
riippumattomalle tutkimukselle kasvinsuojeluaineiden ihmisten ja eläinten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten selvittämiseksi;

9. kehottaa EFSAa ja komissiota parantamaan riskejä koskevaa viestintäänsä, jotta yleisö 
saisi tietoa asianmukaisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla;

Tehoaineiden hyväksyntää koskeva hakemus

10. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi siten, että sillä on 
valtuudet hyväksyä työohjelma, joka koskee hyväksymishakemuksia käsittelevän 
esittelevän jäsenvaltion nimeämistä siten, että päätös perustuu asiantuntemukseen, 
resursseihin, merkitykseen tuotteen kannalta, tekniseen kapasiteettiin ja kykyyn luoda 
tieteellisesti vankkoja ja luotettavia johtopäätöksiä, ja johon liitetään laaja-alainen 
vertaisarviointi ja sidosryhmien kuuleminen vastaavalla tavalla kuin tehoaineiden 
uudelleenhyväksyntää koskevassa järjestelmässä;

11. kehottaa komissiota kohdentamaan uudistamista koskevien hakemusten arvioinnin 
toiselle jäsenvaltiolle kuin sille, joka on toteuttanut aiemmat arvioinnit, edellyttäen, että 
voidaan varmistaa tarvittava asiantuntemuksen ja resurssien taso;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että esitteleviksi jäsenvaltioiksi voivat tulla 
ainoastaan jäsenvaltiot, jotka voivat taata arvioinnin korkean laadun;

13. kehottaa EFSAa toteuttamaan arvioinnin esittelevien jäsenvaltioiden toimivaltaisiin 
viranomaisiin liittyvistä kansallisista vertailulaboratorioista, jotta varmistettaisiin 
esittelevien jäsenvaltioiden arviointikertomusluonnosten osalta sama asiantuntemuksen 
taso;

14. kehottaa jäsenvaltioita lisäksi toteuttamaan vastuullisesti GLP-sertifioitujen 
laboratorioiden tarkastukset, ja kehottaa komissiota luomaan seurantajärjestelmän 
jäsenvaltioille sen itse johtamista tarkastuksista;

15. panee merkille komission ehdotuksen elintarvikeketjuun kohdistuvan EU:n 
riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä;

16. pitää tärkeänä, että hakijoiden on rekisteröitävä kaikki lakisääteiset tutkimukset 
julkiseen rekisteriin ennen tutkimuksen aloittamista; korostaa, että julkista rekisteriä 
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koskevat säännökset koskevat myös sertifioitujen laboratorioiden tekemiä 
rekisteröintejä tutkimuksen alkamis- ja päättymispäivistä sekä seurantatietojen 
julkaisua, ja että ne on sisällytettävä seurannan historiaa koskevaan rekisteriin; katsoo, 
että vain rekisteröityjä lakisääteisiä tutkimuksia voidaan toimittaa hakemuksella;

17. korostaa, että on tarpeen velvoittaa hakijat toimittamaan koneellisesti luettavassa 
muodossa kaikki tutkimukset esittelevälle jäsenvaltiolle, mukaan lukien 
käsittelemättömät tiedot;

18. pitää tarpeellisena, että yleisölle annetaan pääsy koneellisesti luettavassa muodossa 
oleviin tutkimuksiin kokonaisuudessaan ja heti arviointiluonnoksen hyväksymisen 
jälkeen, jotta mahdollistetaan riippumaton tarkastus ja varmistetaan samalla, että 
tutkimuksia pyytäneet tahot voivat käyttää niitä vain muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin;

19. pyytää komissiota arvioimaan, olisiko tarkoituksenmukaista, ettei hakijalta enää 
vaadittaisi vertaisarvioidun vapaasti käytettävissä olevan tieteellisen aineiston 
toimittamista tehoaineista ja valmisteista, vaan tehtävä annettaisiin esittelevälle 
jäsenvaltiolle;

20. korostaa, että vertaisarvioidulle vapaasti käytettävissä olevalle tieteelliselle aineistolle, 
kun se on saatavilla, tulisi arvioinnissa antaa sama painoarvo kuin GLP:hen perustuville 
tutkimuksille;

21. suosittaa tieteellisen aineiston arviointia koskevien nykyisten sääntöjen 
uudelleenarviointia, jotta varmistettaisiin tasapaino vertaisarvioitujen ja GLP:hen 
perustuvien tutkimusten välillä;

Esittelevän jäsenvaltion arviointiluonnos

22. vaatii, että esittelevät jäsenvaltiot soveltavat tiukasti asetuksen 9 artiklaa, jotta 
varmistetaan hakemuksen täydellisyys ennen sen käsiteltäväksi ottamista;

23. korostaa, että arviointiin tulisi sisällyttää käsittelemättömien tietojen sekä lopullisiin 
valmisteisiin liittyvien tietojen perinpohjainen arviointi; kehottaa esitteleviä 
jäsenvaltioita osoittamaan selkeästi arviointiluonnoksessa, että kaikkien tutkimusten 
merkityksellisyys, tieteellinen laatu ja pätevyys on asianmukaisesti tarkastettu, ja 
tarvittaessa ottamaan mukaan muita tutkimuksia, joita hakija ei katsonut 
merkityksellisiksi;

24. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi siten, että 
varmistetaan tehoaineiden arviointi niiden käytön yleisyyden ja yleisimmin käytettyjen 
valmisteiden perusteella;

25. suosittaa, että arvioinnit perustettaisiin kaiken saatavilla olevan näytön systemaattiseen 
arviointiin ja täyteen avoimuuteen näytön painoarvon osalta;

26. suosittaa, että esittelevä jäsenvaltio rajoittaisi kohtien toisintamisen minimiin ja 
ainoastaan perusteltuihin tapauksiin; vaatii, että siltä osin kuin arviointi on hakijan 
tekemä ja tekstikappaleita otetaan hakemusasiakirjoista, on tehtävä selkeä ero 
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viranomaisen ja hakijan tekemien arviointien välillä;

EFSAn lausunto arviointikertomuksen luonnoksesta ja ECHAn tehoaineiden luokittelu

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että riskinarviointiin sisällytetään 
keskeiset testit (kuten maaperän organismeja koskevat ajantasaiset ekotoksikologiset 
testit ja ympäristössä olevien pitoisuuksien sekä pölyssä, tuulessa, ilmassa ja vedessä 
olevien jäämien arviointi) ja ajantasaiset tieteelliset menetelmät;

28. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi siten, että siihen 
sisällytetään lääkevalvonnan kaltainen markkinoille saattamisen jälkeinen 
seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pitkällä aikavälillä;

29. kehottaa komissiota kehittämään yhdenmukaistetun EU:n laajuisen tietoteknisen alustan 
tai tietokannan markkinoille saattamisen jälkeisten tietojen jakamista varten;

30. kehottaa komissiota asettamaan maaperän jäämien enimmäismäärät käyttäen muun 
muassa markkinoille saattamisen jälkeisestä ympäristöseurannasta saatuja tietoja;

31. kehottaa käyttämään markkinoille saattamisen jälkeisestä ympäristöseurannasta saatuja 
tietoja ympäristön arvioitujen pitoisuuksien (PEC) tarkkuuden tarkistamiseen
käyttäytymismalleissa;

32. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen komission asetuksen (EU) N:o 284/2013 
muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään tietovaatimukset torjunta-aineen 
pitkäaikaisesta myrkyllisyydestä ja muista altistumisreiteistä, erityisesti tuulen ja veden 
aiheuttamasta eroosiosta, ajantasaista mallinnusta käyttäen;

33. kehottaa EFSAa säännöllisesti päivittämään ohjeistuksensa niin, että se on kaikilla 
olennaisilla aloilla linjassa viimeaikaisen kehityksen kanssa ja että voidaan arvioida 
maaperässä olevien valmisteiden ja seosten jäämien sekä tuulessa ja pölyssä olevien 
jäämien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia; korostaa, että ohjeistuksessa olisi 
annettava riittävän selkeitä suuntaviivoja riskienhallintaa varten;

34. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike-
ja rehukomiteassa (PAFF-komitea) viipymättä valmisteilla olevat ohjeistukset, mukaan 
lukien mehiläisiä koskevat EFSAn päivitetyt ohjeet, joiden viimeisin muutos koskee 
kolmea neonikotinoidia;

35. suhtautuu myönteisesti kumulatiivisia vaikutuksia koskevaan pilottiarviointiin ja 
kannustaa sen loppuunsaattamiseen suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun 
mennessä sekä kumulatiivisen riskinarvioinnin nopeaan täytäntöönpanoon 
hyväksymismenettelyn osana; kannustaa muita altistumisreittejä koskevan tutkimuksen 
priorisointiin ja tehostamiseen kilpirauhas- ja hermojärjestelmiä koskevan tutkimuksen 
ohella;

36. kehottaa EFSAa ja ECHAa parantamaan verkkosivuillaan olevien tietojen 
käyttäjäystävällisyyttä;
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37. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niillä on asianmukainen edustus EFSAssa;

38. suosittaa tieteellisen tietämyksen ja tutkimuskapasiteetin varmistamista tukemalla, 
laajentamalla ja vahvistamalla riskinarviointiin osallistuvien EU:n virastojen, 
jäsenvaltioiden elinten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimusryhmien 
asiantuntijaverkostoa;

39. suosittaa edelleen kansainvälisten tiedeverkostojen yhteistyötä kansainvälisten 
asiantuntijoiden kanssa tieteellisen tutkimuksen ja tiedon tukemiseksi sekä 
kansainvälisen vertaisarviointiin perustuvan yhteistyön vahvistamiseksi, minkä avulla 
saadaan enemmän laadukkaita kansainvälisesti tunnustettuja tuloksia;

40. suosittaa, että EFSA julkaisee lausuntonsa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, 
jotta tehostettaisiin rakentavaa keskustelua sekä kannustettaisiin ja rohkaistaisiin 
kansallisia asiantuntijoita osallistumaan sen työhön;

41. suosittaa, että EFSAlle osoitetaan riittävästi varoja, jotta se voisi suorittaa tehtävänsä 
riippumattomasti, objektiivisesti ja avoimesti ja jotta näin taattaisiin ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso;

42. kehottaa tarjoamaan riittävät resurssit koko maisemaa koskevan, markkinoille 
saattamisen jälkeisen ympäristöseurannan ja -analysoinnin mahdollistamiseksi, mukaan 
lukien maaperän ja pölyn torjunta-ainejäämien seuranta, jonka tulokset olisi jaettava 
EFSAn kanssa;

43. kehottaa komission tieteellisen neuvonannon mekanismia toimimaan pyynnöstä 
sovittelijana tehoaineita koskevissa tieteellisissä erimielisyyksissä;

44. kehottaa tieteellisen neuvonannon mekanismia aloittamaan glyfosaatin ja 
glyfosaattipohjaisten valmisteiden syöpää aiheuttavien ominaisuuksien systemaattisen 
arvioinnin kaikkien saatavilla olevien tutkimusten pohjalta ja toimimaan sovittelijana 
asianomaisten toimijoiden välillä glyfosaatin hyväksynnän uusimista koskeviin tuleviin 
päätöksiin valmistautumiseksi;

Komission hyväksyntä tehoaineille

45. pitää erittäin valitettavana lukuisia viivästyksiä komission tasolla EFSAn 
vertaisarvioinnin jälkeen, ja kehottaa komissiota noudattamaan asetuksessa säädettyjä 
määräaikoja;

46. ilmaisee huolensa avoimuuden puutteesta PAFF-komiteassa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yleisesti parantamaan menettelyjen avoimuutta ja muun muassa antamaan 
yksityiskohtaisia komitologiakeskusteluja koskevia pöytäkirjoja ja ilmoittamaan niihin 
liittyviä kantoja, erityisesti selittämällä ja perustelemalla PAFF-komitean päätöksiä;

47. kehottaa komissiota hyväksymään ympäristölle kohtuuttomien haittavaikutusten selkeät 
kriteerit;

48. kehottaa komissiota rajoittamaan vahvistavien tietojen menettelyn käytön tiukasti 
asetuksen 6 artiklan f kohdassa säädettyyn tarkoitukseen eli tapauksiin, joissa 
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arviointimenettelyn aikana tai uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen seurauksena 
vahvistetaan uusia vaatimuksia; korostaa, että täydelliset asiakirjat ovat olennaisen 
tärkeitä tehoaineiden hyväksymiselle; pitää valitettavana, että vahvistettavien tietojen 
menettelyssä sovellettu poikkeus on mahdollistanut tiettyjen kasvinsuojeluaineiden, 
jotka muutoin olisi kielletty, jäämisen markkinoille pidennetyksi ajaksi;

49. kehottaa komissiota muuttamaan ohjeasiakirjoja siten, että vahvistettavat tiedot 
kuuluisivat johdonmukaisesti EFSAn vertaisarvioinnin piiriin samoin kuin 
hakemukseen sisältyvät alkuperäiset tiedot;

50. kehottaa komissiota sisällyttämään oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä riskien 
pienentämiseksi tehoaineiden hyväksymisen yhteydessä, jotta voitaisiin puuttua 
kasvinsuojeluaineiden tunnettuihin riskeihin eikä asia jäisi yksinomaan jäsenvaltioiden 
harkintavaltaan;

51. kehottaa komissiota varmistamaan asetuksen 25 artiklan täysimääräisen soveltamisen 
siten, että suoja-aineita ja tehosteaineita voidaan käyttää vasta kun ne on hyväksytty; 
korostaa, että suoja-aineita ja tehosteaineita hyväksyttäessä tietovaatimusten tulisi 
vastata tehoaineiden tietovaatimuksia, ja suosittaa täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymistä asetuksen 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

52. kehottaa komissiota hyväksymään ensimmäisen apuaineita koskevan negatiivisen 
luettelon asetuksen 27 artiklan nojalla vuoden 2018 loppuun mennessä, sekä 
vahvistamaan kriteerit ja menettelyn tällaisten apuaineiden tunnistamiseksi 
tulevaisuudessa; suosittaa, että tässä tarkoituksessa kerätään yhteen REACH-asetuksen, 
CLP-asetuksen ja biosidiasetuksen mukaan vaaditut tiedot sekä tiedot, joita jäsenvaltiot 
ovat keränneet omien apuaineita koskevien negatiivisten luetteloidensa laatimiseksi;

53. korostaa, että biologisiin tehoaineisiin olisi sovellettava samaa tiukkaa arviointia kuin 
muihinkin tehoaineisiin 15. helmikuuta 2017 alkuperältään biologisista vähäriskisistä 
torjunta-aineista antamansa päätöslauselman mukaisesti;

Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen jäsenvaltioissa

54. kehottaa komissiota tekemään aluekohtaista järjestelmää koskevan perusteellisen 
arvioinnin sen selvittämiseksi, miten voidaan parhaiten varmistaa kasvinsuojeluaineiden 
asianmukainen ja yhdenmukaistettu tieteellinen arviointi ja samalla turvata 
jäsenvaltioiden tehtävät niitä hyväksyttäessä;

55. kehottaa EFSAa laatimaan kasvinsuojeluaineita koskevat yhdenmukaistetut ohjeet ja 
komissiota sen jälkeen hyväksymään ne;

56. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikille kasvinsuojeluaineille tehdään 
asianmukaiset arvioinnit, mukaan lukien altistumisskenaariot, kasvinsuojeluaineesta 
itsestään saatujen tietojen perusteella, ja katsoo, että kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietojen ekstrapolointi tulisi tehdä tehoaineista saaduista tiedoista ainoastaan silloin, kun 
se on tieteellisesti perusteltua ja vahvistettu luotettavaksi markkinoille saattamisen 
jälkeisen seurannan perusteella;

57. korostaa, että on tarpeen velvoittaa hakijat toimittamaan hakemuksen tutkivalle 
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jäsenvaltiolle koneellisesti luettavassa muodossa kaikki tutkimukset, mukaan lukien 
käsittelemättömät tiedot;

58. pitää tarpeellisena, että yleisölle annetaan pääsy edellä mainittuihin, koneellisesti 
luettavassa muodossa oleviin tutkimuksiin kokonaisuudessaan heti, kun hakemuksen 
tutkiva jäsenvaltio on toimittanut arviointikertomuksensa muille samaan alueeseen 
kuuluville jäsenvaltioille, jotta mahdollistettaisiin riippumattomat tarkastukset ja 
varmistettaisiin, että tutkimuksia pyytäneet tahot voivat käyttää niitä vain muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin ja asiaankuuluvien immateriaalioikeuksien turvaamiseksi;

59. korostaa, että kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen tulisi edelleen tapahtua kansallisella 
tasolla maakohtaisten tilanteiden huomioon ottamiseksi;

60. kehottaa jäsenvaltioita minimoimaan kansalliset tietovaatimuksensa ennakoitavuuden ja 
tehokkuuden parantamiseksi;

61. kehottaa jäsenvaltioita tekemään parhaansa määräaikojen ja vastavuoroista 
tunnustamista koskevien säännösten noudattamiseksi;

62. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan tehokkuuttaan paremman alueellisen ja alueiden 
välisen koordinaation kautta työmäärän tasaamiseksi, kunkin jäsenvaltion resurssien 
käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja asetuksen 53 artiklan mukaisten 
poikkeusten rajoittamiseksi;

63. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan tiukasti asetuksen 53 artiklaa, hyväksymään ja 
tutkimaan ainoastaan täydelliset poikkeuksia koskevat hakemukset, ja toimittamaan 
ainoastaan täydellisiä hakemuksia komissiolle ja muille jäsenvaltioille;

64. kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti 53 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia 
valvontaoikeuksiaan 53 artiklassa sallittujen poikkeuksien ja laajennusten 
rajoittamiseksi todellisiin hätätilanteisiin;

65. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että sidosryhmien julkinen kuuleminen 
järjestetään ennen 53 artiklassa tarkoitettua hätätilanteeseen liittyvää lupaa;

66. kehottaa jäsenvaltioita julkaisemaan täytetyt hakemuslomakkeet, joissa pyydetään 
hätätilanteeseen liittyvää hyväksymistä 53 artiklan mukaisesti riippumatta siitä, 
myönnetäänkö hyväksyminen vai ei;

67. kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan toisilleen ja komissiolle kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisistä ja niiden peruutuksista sekä toimenpiteistä riskien pienentämiseksi, jotta 
saataisiin yleiskuva markkinoilla olevista kasvinsuojeluaineista unionissa ja niihin 
liittyvästä riskienhallinnasta;

68. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan vähäriskisiä kasvinsuojeluaineita 
koskevaa tiedonvaihtoa kasvinsuojeluaineiden vertailevan arvioinnin helpottamiseksi;

69. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan vähäriskisiä torjunta-aineita 
merkittävänä toimenpiteenä tuholaistorjunnan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi; 
tiedostaa näiden tuotteiden lisätutkimuksen ja kehittämisen olevan tarpeen;
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70. suosittaa yhdenmukaistettua ”vähäisen käytön” määritelmää tasavertaisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi sekä EU:n pääasiallisten viljelykasvien yhteisen 
luettelon luomiseksi;

71. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään pyrkimyksiään sen varmistamiseksi, että 
maanviljelijöillä on asianmukainen koulutus kasvinsuojeluaineiden asianmukaiseen 
käyttöön ja integroidun tuholaisten torjunnan (IPM) soveltamiseen;

72. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PE627.625v01-00 18/32 PR\1162183FI.docx

FI

PERUSTELUT

1. Erityisvaliokunta ja sen tehtävä 

Yhdeksän vuotta kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (asetus (EY) N:o 1107/2009) 
antamisen jälkeen ja kasvinsuojeluaineissa käytetyn tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän 
uusimista koskevien ristiriitojen seurauksena Euroopan parlamentti hyväksyi 6. helmikuuta 
2018 päätöksen torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan 
asettamisesta, sen tehtävistä, jäsenten määrästä ja toimikaudesta (niin kutsuttu 
PEST-valiokunta).

PEST-valiokunnan tehtävä on täsmennetty parlamentin 6. helmikuuta 2018 antamassa 
päätöksessä, jossa edellytetään erityisvaliokunnan tarkastelevan torjunta-aineiden 
hyväksymismenettelyä unionissa kokonaisuutena. PEST-valiokunnan toimivaltaan kuuluu 
erityisesti:

– analysoida ja arvioida torjunta-aineiden lupamenettelyjä unionissa, mukaan lukien 
käytettyä menetelmää ja sen tieteellistä laatua, menettelyn riippumattomuutta 
teollisuudesta ja päätöksentekoprosessin ja sen tulosten avoimuutta;

– analysoida ja arvioida näytön perusteella, ovatko asianomaiset unionin virastot 
mahdollisesti epäonnistuneet glyfosaatin kaltaisten tehoaineiden hyväksyntään tai 
hyväksynnän uusimiseen liittyvässä tieteellisessä arvioinnissa sekä miten unionin 
virastot ovat noudattaneet asiaankuuluvia unionin sääntöjä, suuntaviivoja ja voimassa 
olevia menettelysääntöjä;

– analysoida ja arvioida erityisesti, onko komissio toiminut asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 määräysten mukaisesti päättäessään glyfosaatin hyväksynnän ja 
glyfosaatin hyväksynnän uusimisen edellytyksistä;

– analysoida ja arvioida hyväksyntämenettelyn kaikilla tasoilla mahdollisia 
eturistiriitoja, myös asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesta arviointikertomuksesta 
vastaavan esittelevän jäsenvaltion kansallisten elinten tasolla;

– analysoida ja arvioida, onko tehoaineiden arvioinnista ja luokituksesta vastaavilla 
unionin virastoilla riittävästi pätevää henkilöstöä ja rahoitusta, jotta ne voisivat täyttää 
velvoitteensa; analysoida ja arvioida mahdollisuutta teettää ja/tai toteuttaa 
riippumattomia tutkimuksia ja testauksia ja rahoittaa ne;

– esittää kaikki tarpeellisiksi katsomansa suositukset kasvinsuojeluaineita koskevasta 
unionin hyväksyntämenettelystä, jotta saavutettaisiin ihmisten ja eläinten terveyden 
sekä ympäristön suojelun korkea taso; järjestää tässä tarkoituksessa vierailuja ja 
kuulemistilaisuuksia unionin toimielinten ja asiaankuuluvien virastojen kanssa sekä 
kansainvälisten ja kansallisten elinten, valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
yksityisten tahojen kanssa.

Valiokunta, joka koostuu 30 jäsenestä, antaa yhdeksän kuukauden kuluessa työnsä 
aloittamisesta (eli 12. joulukuuta2018 mennessä) parlamentille mietinnön, johon sisällytetään 
havainnot ja suositukset toteutettaviksi toimiksi tai aloitteiksi.
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2. Työskentelymenetelmät

PEST-valiokunta muodostettiin 12. maaliskuuta 2018. Se nimitti puheenjohtajakseen Eric 
Andrieun (S&D, FR) sekä kolme varapuheenjohtajaa (ensimmäinen varapuheenjohtaja: 
Bolesław Piecha (ECR, PL), toinen varapuheenjohtaja: Frédérique Ries (ALDE, BE) ja 
kolmas varapuheenjohtaja: Ms Kateřina Konecna (GUE/NGL, CZ). Valiokunta nimitti myös 
esittelijöiksi Norbert Linsin (EPP, DE) ja Bart Staesin (Verts/ALE, BE).

Mietinnön laatimisessa tarvittavan näytön kokoamista ja suositusten antamista varten tehty 
valiokunnan työsuunnitelma sisälsi kaksi keskustelua, kuusi julkista kuulemista, kolme 
tiedonhankintamatkaa sekä videokonferenssin. Lisäksi valiokunta tilasi asiasta selonteon ja 
tutkimuksen.

Keskusteluissa ja julkisissa kuulemisissa valiokunta kuuli 34:ää asiantuntijaa (ks. liitteessä 
oleva täydellinen luettelo). Ensimmäiset neljä julkista kuulemista koskivat 
kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyn seuraavia askelia unionissa (eli tehoaineiden 
hyväksymistä ja arviointikertomuksen luonnosta, EFSAn lausuntoa arviointikertomuksen 
luonnoksesta ja ECHAn tehoaineiden luokittelua, komission hyväksyntää tehoaineille sekä 
kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyä jäsenvaltioissa), ja kahdessa viimeisessä julkisessa 
kuulemisessa käsiteltiin muiden OECD-maiden lupajärjestelmiä, kasvinsuojeluaineiden 
ympäristövaikutuksia ja unionin nykyistä asetusta koskevia sidosryhmien suosituksia. 
Kaikista kuulemisista on laadittu sanatarkat pöytäkirjat. Jotta jäsenillä olisi mahdollisuus 
valmistautua kuulemisiin, kutsutuille asiantuntijoille lähetettiin ennen kutakin kuulemista 
kirjallisia kysymyksiä, joihin heidän tuli vastata kirjallisesti ennen kokousta. Tarvittaessa 
kysyttiin tarkentavia kysymyksiä kuulemisen jälkeen. Sanatarkat raportit ja asiantuntijoiden 
kirjalliset vastaukset ovat luettavissa PEST- erityisvaliokunnan verkkosivuilla.

Kolme tiedonhankintamatkaa tehtiin seuraaviin kohteisiin:

– Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Parma (7.–8. toukokuuta 
2018),

– kasvinsuojeluaineiden vähäisiä käyttötarkoituksia käsittelevä EU:n koordinointielin 
(MUCF), Pariisi, ja hedelmien tutkimusasema (’La Morinière’), Saint-Epain 
(5.-6. heinäkuuta 2018), ja

– Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC), Lyon, ja maatila (Le domaine 
d’Epoisses), Dijon (18.–20. syyskuuta 2018).

Matkakertomukset ovat saatavilla PEST- erityisvaliokunnan verkkosivustolta.

Videokonferenssi pidettiin 24. syyskuuta 2018, ja siihen osallistui yksi tapauksen Roundup 
Products MDL No. 2741 johtavista lakimiehistä.

Valiokunnan pyytämä perusteellinen analyysi kohdistui tehoaineiden hyväksymistä varten 
tehtyjen hakemusten toimittamista ja arviointia koskeviin ohjeisiin, kun taas selonteko koski 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 vaikutuksia innovaatioihin sekä vaihtoehtojen ja uusien 
kasvinsuojeluaineiden kehittämiseen.

On pantava merkille, että tämän kertomuksen laadinnassa on otettu huomioon myös Euroopan 
tason täytäntöönpanon arviointi, jonka toteutti pääosasto EPRS (ENVI-valiokunta, asetuksen 
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(EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanoa koskeva kertomus) ja joka julkaistiin huhtikuussa 
20181.

3. Mietinnön rakenne

Mietintö on laadittu kuulemisia vastaavasti ja rakenteeltaan EU:n kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisen eri vaiheita noudattaen (sisältäen osat ”Komission hyväksyntä tehoaineille”, 
”EFSAn lausunto arviointikertomuksen luonnoksesta ja ECHAn tehoaineiden luokittelu”, 
”Komission hyväksyntä tehoaineille” ja ”Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen 
jäsenvaltioissa”). Mietintö sisältää myös eräitä yleisiä huomioita. Johdanto-osa sisältää 
tosiseikkoja koskevia päätelmiä, jotka perustuvat valiokunnan tehtävänsä puitteissa 
keräämään näyttöön, kun taas niiden perusteella annetut suositukset ja ehdotetut toimet 
esitetään mietinnön kohdissa.

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla annetun asetuksen 
(EY) N:o 396/2005 meneillään olevan arvioinnin, joka toteutetaan sääntelyn toimivuutta ja 
tuloksellisuutta koskevan Euroopan komission ohjelman (REFIT) puitteissa ja jonka on 
tarkoitus valmistua vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, PEST-erityisvaltiokunnan 
käsittelemät suositukset ovat hyödyllisiä ja tulevat tämän arvioinnin kannalta juuri oikeaan 
aikaan.

Vastaavasti PEST-erityisvaliokunnan suositusten odotetaan käynnistävän useita erilaisia 
toimia tässä kertomuksessa mainittujen kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyssä havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi unionissa, muun muassa parantamalla EU:n nykyistä säädöskehystä 
(erityisesti asetus (EY) N:o 1107/2009, mutta myös siihen liittyvät täytäntöönpanoasetukset ja 
ohjeasiakirjat) ja sen täytäntöönpanoa. 

Ehdotus elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta 
(jolla muutetaan myös useita muita alakohtaisia säädöksiä, myös asetusta (EY) 
N:o 1107/2009) elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuuden ja 
kestävyyden parantamiseksi annettiin huhtikuussa 2018 (COM(2018)0179). Tällä hetkellä 
siitä vielä neuvotellaan, ja se tuo mahdollisesti mukanaan EFSAn tekemien tieteellisten 
arviointien avoimuuteen sekä tieteellisten tutkimusten laatuun ja riippumattomuuteen liittyviä 
parannuksia.

4. Kasvinsuojeluaineita koskevan EU:n lupajärjestelmän tilanne

Kasvinsuojeluaineiden kattavaa sääntelyä koskevia EU-tason toimia hyväksyttiin 1990-luvun 
alussa (neuvoston direktiivi 91/414/ETY), kun taas kasvinsuojeluaineiden myynnistä, 
käytöstä ja valvonnasta2 säädetään nykyisin asetuksessa (EY) N:o 1107/2009.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668

2 Kasvinsuojeluaineet (joita kutsutaan myös pestisideiksi) koostuvat tehoaineista, suoja-aineista tai 
tehosteaineista, tai ne sisältävät näitä aineita, ja ne on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista: 
1) kasvien tai kasvituotteiden suojelu tuhoeläimiltä/sairauksilta, 2) kasvien elinprosessiin vaikuttaminen (esim. 
niiden kasvuun vaikuttavat aineet, ravinteet pois lukien) ja 3) kasvien säilyttäminen.
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Asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään kaksivaiheisesta menettelystä, jossa tehoaineet1

hyväksytään EU:n tasolla ja kasvinsuojeluaineet kansallisella tasolla. Sille on luonteenomaista 
tiukka riskinarvioinnin ja riskienhallinnan erottaminen toisistaan. Toisin kuin edeltäjänsä, 
asetus (EY) N:o 1107/2009 perustuu erityisesti vaaran tunnistamisen periaatteeseen 
(vaaraperusteinen lähestymistapa)2 ja varovaisuusperiaatteeseen3. 

Menettely tehoaineen hyväksymiseksi tulee vireille kasvinsuojeluaineen tuottajan tai 
kemikaalialan yrityksen hakemuksella, joka osoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle 
jossakin 28 jäsenvaltiosta, ja tästä jäsenvaltiosta tulee kyseisen aineen osalta esittelevä 
jäsenvaltio. Uusien tehoaineiden osalta hakija voi vapaasti valita esittelevän jäsenvaltion 
(mikä poikkeaa tehoaineiden hyväksymisen uusimisesta, jossa komissio nimittää esittelevän 
jäsenvaltion ja rinnakkaisesittelijänä toimivan jäsenvaltion erityisten kriteerien perusteella). 

Saatuaan asiakirjat hakijalta, (esittelevän jäsenvaltion) kansallinen toimivaltainen 
viranomainen aloittaa hakemuksen arvioinnin ja tutkii käsiteltäväksi ottamisen edellytykset 
(hakemuksen täydellisyys tietovaatimuksia, muotoa jne. koskevien ohjeiden mukaan ja 
erityisesti kaikkien vaadittujen testien ja tutkimusraporttien toimittaminen) sekä vaaratekijät. 
Kun asiakirjat on hyväksytty käsiteltäväksi, esittelevä jäsenvaltio tekee alustavan tieteellisen 
arvioinnin ja valmistelee arviointikertomusluonnoksen4. 

Seuraavaksi arviointikertomusluonnos toimitetaan EFSAlle vertaisarviointia varten. 
Vertaisarviointi alkaa julkisella kuulemisella (joka koskee yleisöä, jäsenvaltioita ja hakijaa). 
Tämän jälkeen kerätyt lausumat arvioidaan ja arviointikertomus vahvistetaan ja tarvittaessa 
sitä parannetaan. Menettelyn päätteeksi EFSA hyväksyy päätelmät, joissa arvioidaan, 
voidaanko tehoaineen odottaa täyttävän hyväksymiskriteerit (joista säädetään asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 4 artiklassa). 

EFSAn päätelmien perusteella Euroopan komissio, jolla on vastuu riskinhallinnasta, tekee 
ehdotuksen tehoaineen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä 
(täytäntöönpanoasetusluonnos). Kaikkien unionin jäsenvaltioiden edustajista koostuva 
sääntelykomitea (pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea) äänestää tämän jälkeen 
täytäntöönpanoasetusluonnoksesta. Asetusluonnoksessa on määriteltävä, voidaanko 
arvioitavan tehoaineen odottaa täyttävän hyväksymiskriteerit, ja täsmennettävä ehdot 
tehoaineen hyväksymiselle (esimerkiksi siinä tapauksessa, että jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä huomiota erityisiin toimenpiteisiin riskien pienentämiseksi myöhemmissä 
kasvinsuojeluaineita koskevissa lupapäätöksissä). Kun pysyvä komitea on antanut 

                                               
1 Tehoaineet ovat kasvinsuojeluaineiden aineosia, jotka itse asiassa torjuvat haitallisia organismeja (niin 
kutsuttuja tuhoeläimiä, kuten hyönteisiä, sieniä ja rikkaruohoja) tai kasvitauteja.
2 Vaarapohjaisen lähestymistavan ja riskiperusteisen lähestymistavan yhteydessä ero vaaran ja riskin välillä on 
olennainen: vaara määritellään aineen luontaiseksi potentiaaliksi aiheuttaa haittaa, kun taas riski on haitan 
todennäköisyys tietyissä olosuhteissa. 
3 Varovaisuusperiaate edellyttää, että jos riskeistä ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle vallitsee 
tieteen piirissä epävarmuutta eikä siten ole mahdollista määrittää, missä laajuudessa niiden käyttö on terveyden 
ja ympäristön kannalta turvallista, olisi säädettävä lailla toimista mahdollisen haitan vähentämiseksi. 
Varovaisuusperiaatteeseen viitataan nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 1 artiklan 4 kohdassa.
4 On pantava merkille arviointikertomusluonnoksen erityinen merkitys, sillä jos esittelevä jäsenvaltio luokittelee 
tehoaineen esimerkiksi syöpää tai perimän muutosta aiheuttavaksi, myrkylliseksi tai PBT-aineeksi (jolloin aine 
kuuluu asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen niin kutsuttujen poissulkemisperusteiden piiriin), se 
kielletään suoraan EU:ssa ilman, että on tarpeen arvioida, voidaanko sen käyttöön liittyviä riskejä hallita.
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lausuntonsa1, komissio hyväksyy ja julkaisee asetuksen tehoaineen hyväksymisestä tai 
hyväksynnän epäämisestä2. 

Kun tehoaine on hyväksytty EU:n tasolla, jäsenvaltiolle on toimitettava kyseistä tehoainetta 
sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskeva lupahakemus. 

Jotta kasvinsuojeluaineelle voidaan myöntää lupa, sen on täytettävä useita kriteerejä, muun 
muassa se, että sen tehoaineille on myönnetty hyväksyntä. EU:ssa on luotu 
kasvinsuojeluaineiden lupien käsittelyä varten kolme aluetta, joilla on vertailukelpoiset 
maanviljelykseen, kasvien terveyteen ja ympäristöön liittyvät olosuhteet (alue A/pohjoinen, 
alue B/keskinen ja alue C/etelä). Lupahakemukset toimitetaan alueellisena esittelijänä 
toimivalle jäsenvaltiolle, joka arvioi kyseistä aluetta koskevan hakemuksen. Kansalliset 
lupapäätökset tehdään ennen kaikkea tämän arvioinnin päätelmien perusteella 
(vastavuoroinen tunnustaminen). 

Joissakin tapauksissa jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, ettei se myönnä tai tunnusta lupaa 
(esimerkiksi jos se katsoo, että kyseessä olevasta tuotteesta aiheutuu kohtuuttomia riskejä 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle). Tietyin edellytyksin jäsenvaltiot voivat 
myös myöntää väliaikaisia lupia (poikkeuksia) kasvinsuojeluaineille, jotka sisältävät joko 
tehoaineita, joilla ei ole hyväksyntää, tai tehoaineita, jotka on hyväksytty erittäin rajoitettuun 
käyttöön (asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan mukaiset hätätilanteet).

Jäsenvaltio antaa yhden vuoden kuluessa hakemusta koskevan arvioinnin ja sen jälkeen 
päätöksen luvan myöntämisestä tai epäämisestä.

                                               
1 Mikäli pysyvässä komiteassa ei saavuteta määräenemmistöä komission ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan (ei 
lausuntoa), ehdotus toimitetaan muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Jos muutoksenhakukomitean lopputulos 
on myös ”ei lausuntoa”, komissio voi ratkaista asian.
2 Tehoaineen hyväksyminen myönnetään yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi. Hyväksyntä voidaan uusia 
valmistajan hakemuksen perusteella, ja siihen sovelletaan samanlaista menettelyä kuin alkuperäiseen 
hakemukseen. Hyväksyntä voidaan uusia enintään 15 vuodeksi.
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ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018,
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)



PR\1162183FI.docx 25/32 PE627.625v01-00

FI

Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei &
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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