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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 18
1 artikla

Kohde Kohde ja tarkoitus
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä säännöt 
niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
koskevat säännöt.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä 
säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden 
ja tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
koskevat säännöt.
3. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu.
4. Tämä asetus perustuu 
varovaisuusperiaatteeseen, ja sillä pyritään 
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varmistamaan, että sen perusteella 
markkinoille saatetuilla aineilla tai 
tuotteilla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa asetuksen tarkoitus on ilmaistu vain johdanto-osan kappaleissa. 
Tarkoitus olisi vahvistettava ensimmäisissä artikloissa.

Varovaisuusperiaate on vahvistettu ainoastaan johdanto-osan 8 kappaleessa ja 13 artiklan 2 
kohdassa. Siihen olisi parempi viitata asetuksen ensimmäisissä artikloissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 19
1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kaupallisten 
kasvinsuojeluaineiden ja käyttäjän itse 
valmistamien kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä, niiden markkinoille 
saattamista, käyttöä ja valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä säännöt 
niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita 
koskevat säännöt.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä säännöt 
niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita 
kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne 
koostuvat, että liitännäisaineiden ja
apuaineiden muotoiluaineita koskevat 
säännöt.

Or. pl

Perustelu

Kasvinsuojeluaineisiin liitettävistä muista kemiallisista aineista (ns. muotoiluaineista) 
asetuksessa säädetään ainoastaan, että on laadittava luettelo tuotteista, joita 
kasvinsuojeluaineet eivät saa sisältää. On otettava huomioon, että kyseiset aineet saattavat 
olla olennainen osa kasvinsuojeluaineita ja niiden osuus kasvinsuojeluaineissa saattaa olla 
suurempi kuin suoja-aineiden ja tehosteaineiden osuus, jotka on jo arvioitu. Tästä syystä 
kyseisten aineiden markkinoille saattamiseen on sovellettava samoja hyväksyntää koskevia 
sääntöjä kuin muihinkin ainesosiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 20
3 artiklan 20 a alakohta (uusi)

20 a) 'hyvällä koekäytännöllä'
käytäntöä sellaisena kuin se on määritelty 
direktiivissä 2004/10/EY.

Or. de

Perustelu

Määritellään V luvussa käytetty käsite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 21
3 artiklan 21 a alakohta (uusi)

21 a) 'hyvällä maatalouskäytännöllä'
kasvinsuojeluaineiden kansallisesti 
hyväksyttyä turvallista käyttöä todellisissa 
olosuhteissa, joita tehokas tuholaistorjunta 
edellyttää. Kyseinen käytäntö käsittää 
erilaisia kasvinsuojeluaineiden 
käyttötarkoituksia tietyllä tasolla aina 
korkeimpaan sallittuun käyttötasoon asti, 
ja kasvinsuojeluaineita on käytettävä siten, 
että niiden jäämät jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi.
Luvalliset turvalliset käyttötarkoitukset 
päätetään kansallisella tasolla, ja niihin 
sisältyvät kansallisesti rekisteröidyt tai 
suositellut käyttötarkoitukset, joiden 
yhteydessä otetaan huomioon 
kansanterveys ja työterveys sekä 
ympäristönsuojelu. 
Todelliset olosuhteet käsittävät 
elintarvikkeiden ja eläinten rehun kaikki 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus- ja 
jakeluvaiheet.

Or. de
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Perustelu

Maailman elintarvikejärjestön FAO:n vahvistama "hyvän maatalouskäytännön" määritelmä 
olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 22
3 artiklan 21 b alakohta (uusi)

21 b) 'vähäisillä käyttötarkoituksilla'
kasvinsuojeluaineen käyttöä viljelykasviin, 
jota ei viljellä laajalti jäsenvaltiossa, tai 
laajalti viljeltyyn kasviin, kun pyritään 
täyttämään rajoitettu tai satunnainen ja 
poikkeuksellinen tarve tai kun ainetta 
käytetään siemeniin.

Or. de

Perustelu

Määritellään 49 artiklassa käytetty käsite "vähäinen käyttötarkoitus".

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 23
4 artiklan 1 kohta

1. Tehoaine hyväksytään liitteen II 
mukaisesti, jos tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella voidaan 
olettaa, että kyseisessä liitteessä olevan 2 ja 
3 kohdassa vahvistetut hyväksymiskriteerit 
huomioon ottaen kyseistä tehoainetta 
sisältävät kasvinsuojeluaineet täyttävät 
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
edellytykset.

1. Tehoaine hyväksytään liitteen II 
mukaisesti, jos tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella voidaan 
todistaa, että kyseisessä liitteessä olevan 2 ja 
3 kohdassa vahvistetut hyväksymiskriteerit 
huomioon ottaen kyseistä tehoainetta 
sisältävät kasvinsuojeluaineet täyttävät 
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Näitä edellytyksiä on 
käytettävä rajoittavina perusteina.

Or. en

Perustelu

Asetuksella ei pitäisi hyväksyä sellaisia aineita, jotka ovat tai joiden epäillään olevan syöpää 
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aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia, hormonaalisesti haitallisia tai 
herkistäviä, tai aineita, jotka ovat pysyviä, kertyvät eläviin kudoksiin tai ovat myrkyllisiä tai 
jotka ovat muista syistä huolestuttavia.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 24
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, mukaan luettuna herkät 
väestöryhmät, terveyteen tai eläinten 
terveyteen ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen; 

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, erityisesti herkkien 
väestöryhmien, kuten raskaina olevien 
naisten, sikiöiden tai lasten, terveyteen tai 
eläinten terveyteen, ottaen huomioon 
tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, 
kun käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

Or. en

Perustelu

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aineilla ei pitäisi olla mitään negatiivisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen, etenkään sikiöiden ja lasten kaltaisiin herkkiin väestöryhmiin ja 
ympäristöön. Tämä tukee Euroopan parlamentin kantaa (päätöslauselma P5_TA(2002)0276) 
aikaisempaan komission tiedonantoon direktiivin 91/414 tarkistuksesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 25
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakemuksen voi arvioida yhdessä 
useampi valtio, jotka toimivat esittelevinä 
jäsenvaltioina yhteisesittelijämenettelyssä.

Or. pl

Perustelu

Tätä asetusta sovelletaan myös direktiivin 91/414/ETY mukaisten hakemusten arviointiin, ja 
sillä on suuri vaikutus tehoaineita koskevien arviointikertomusten määrään ja laatuun.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 26
11 artiklan 1 kohta

1. Esittelevän jäsenvaltion on 
kahdentoista kuukauden kuluessa 9 artiklan 
3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta ilmoituspäivästä laadittava ja 
toimitettava viranomaiselle kertomus 
(jäljempänä ’arviointikertomusluonnos’), 
jossa arvioidaan, voidaanko tehoaineen 
olettaa täyttävän 4 artiklan vaatimukset.

1. Esittelevä jäsenvaltio voi aloittaa testi- ja 
tutkimuskertomusten arvioinnin heti, kun 
hakija on esittänyt ne, myös ennen 
9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
ilmoituspäivämäärää. Esittelevän 
jäsenvaltion on kahdeksan kuukauden 
kuluessa 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä 
laadittava ja toimitettava viranomaiselle 
kertomus (jäljempänä 
’arviointikertomusluonnos’), jossa 
arvioidaan, voidaanko tehoaineen olettaa 
täyttävän 4 artiklan vaatimukset.

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Siinä tapauksessa kahdentoista
kuukauden määräaikaa pidennetään 
jäsenvaltion myöntämällä jatkoajalla. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja viranomaiselle.

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava kohtuullinen määräaika, jossa 
hakijan on ne toimitettava. Tällöin 
kahdeksan kuukauden määräaikaa jatketaan 
jäsenvaltion myöntämällä lisäajalla. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja viranomaiselle. Antaessaan 
lisätietoja hakija voi samanaikaisesti esittää
tietosuojavaateita 56 artiklan nojalla.

Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista. Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista.

Or. de

Perustelu

Aineelle tulisi antaa lupa heti, kun ensimmäiset turvalliset käyttötarkoitukset on yksilöity.  
Näin viljelijät saavat uusia ja innovatiivisia tuotteita käyttöönsä entistä nopeammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 27
11 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Siinä tapauksessa kahdentoista 
kuukauden määräaikaa pidennetään 
jäsenvaltion myöntämällä jatkoajalla. 

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Siinä tapauksessa kahdentoista 
kuukauden määräaikaa pidennetään 
jäsenvaltion myöntämällä jatkoajalla. 
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Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja viranomaiselle.

Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja viranomaiselle, joka sitten 
tiedottaa asiasta muille jäsenvaltioille.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 28
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Esittelevän jäsenvaltion on myös 
esitettävä komissiolle sekä viranomaiselle 
kertomus, jossa yksilöidään kaikki 
käyttötarkoitukset, jotka on arvioitu ja jotka 
hyväksytään lupamenettelyyn 29 artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 29
13 a artikla (uusi)

13 a artikla
Komissio esittää kolmen kuukauden 
kuluessa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen saatuaan ehdotuksen 
tehoaineen rajoitetusta luvasta, jossa 
määritetään:

– käyttötarkoitukset, joille voidaan antaa 
lupa, ja
– luvan aikajakso, joka ei saa ylittää viittä 
vuotta. 

Or. de

Perustelu

Uusien aineiden käyttötarkoitusten lupien nopeuttamisen ansiosta viljelijät saavat uusia ja 
innovatiivisia tuotteita käyttöönsä entistä nopeammin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 30
14 artiklan 2 kohta

2. Uusiminen on voimassa toistaiseksi. 2. Uusiminen on voimassa enintään 
kymmenen vuotta. Lupa voidaan uusia 
useammin kuin kerran.

Or. en

Perustelu

Lupa ei saisi olla ajallisesti rajoittamaton ensimmäisen uusimisen jälkeen.  Tämä olisi 
varovaisuusperiaatteen vastaista. Päätökset olisi tehtävä tieteellinen ja tekninen nykytietämys 
huomioon ottaen 4 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 31
15 artiklan 1 kohta

1. Tehoaineen tuottajan on jätettävä 14 
kohdassa tarkoitettu hakemus jäsenvaltiolle 
ja kopio hakemuksesta muille jäsenvaltioille, 
komissiolle ja viranomaiselle vähintään 
kolme vuotta ennen ensimmäisen 
hyväksynnän voimassaolon päättymistä.

1. Tehoaineen tuottajan on jätettävä 
14 kohdassa tarkoitettu hakemus 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja kopio 
hakemuksesta muille jäsenvaltioille, 
komissiolle ja viranomaiselle vähintään 
kolme vuotta ennen ensimmäisen 
hyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 32
19 artikla

Jäljempänä 76 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen annetussa asetuksessa 
on vahvistettava säännökset uusimis- ja 
uudelleentarkastelumenettelyn sekä 
tarvittaessa 18 artiklassa säädetyn 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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työohjelman täytääntöönpanemiseksi.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 33
22 artiklan 1 kohta

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, 
4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä 
tehoaine hyväksytään enintään 15 vuoden 
ajaksi, jos voidaan olettaa, että kyseistä 
tehoainetta sisältävä kasvinsuojeluaine 
aiheuttaa ainoastaan vähäisen riskin ihmisten 
ja eläinten terveydelle ja ympäristölle kuten 
46 artiklan 1 kohdassa säädetään. 

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, 
4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä 
tehoaine hyväksytään enintään 15 vuoden 
ajaksi, jos voidaan olettaa, että kyseistä 
tehoainetta sisältävä kasvinsuojeluaine 
aiheuttaa ainoastaan vähäisen riskin ihmisten 
ja eläinten terveydelle ja ympäristölle.

Tätä poikkeusta ei sovelleta tehoaineisiin, 
jotka on luokiteltu direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti
– syöpää aiheuttaviksi,
– mutageenisiksi,
– lisääntymiselle vaarallisiksi,
– herkistäviksi,
tai aineisiin, jotka on luokiteltu
– pysyviksi ja joiden puoliintumisaika on yli 
60 vuorokautta, 
– hormonitoimintaa häiritseviksi ja jotka 
on mainittu EU:n luettelossa aineista, 
joiden epäillään häiritsevän 
hormonitoimintaa,
– lievästi myrkyllisiksi, 
– eläviin kudoksiin kertyviksi ja ei helposti 
hajoaviksi.
Komissio tarkistaa ja tarvittaessa määrittää 
viimeistään …* kriteerit, joiden mukaisesti 
tehoainetta voidaan pitää vähäriskisenä 
aineena, ja esittää tarvittaessa ehdotuksia.
___________________
* Yksi vuosi tämän direktiivin 
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voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On vahvistettava selkeät ja riippumattomat kriteerit sen määrittämiseksi, mille aineille 
voidaan antaa matala riskiprofiili. Ehdotuksesta puuttuu kyseinen määritelmä. Kestävämpiä 
aineita ja tuotteita koskevan tutkimuksen edistämiseksi on tärkeää tehdä tämä selväksi 
yrityksille ja antaa niille oikeusvarmuus siitä, mitä oikeastaan tarkoitetaan matalalla 
riskiprofiililla. Tässä mainitut kriteerit on otettu osittain biosididirektiivistä 98/8/EY. Näiden 
kriteereiden mukaisesti 25–30 prosenttia tehoaineista luokiteltaisiin vähäriskisiksi aineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 34
24 artiklan 1 kohta

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa säädetään, 4 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine 
hyväksytään enintään seitsemän vuoden 
ajaksi, jos muut jo hyväksytyt tehoaineet 
ovat huomattavasti vähemmän myrkyllisiä 
kuluttajille tai käyttäjille tai aiheuttavat 
huomattavasti vähemmän riskejä 
ympäristölle. Arvioinnissa otettaan
huomioon liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
asetetut kriteerit.

1. Edellä 4 artiklassa säädetyt kriteerit ja 
liitteessä II olevassa 4 kohdassa säädetyt 
kriteerit täyttävä tehoaine luokitellaan ja 
hyväksytään 'korvaavaksi aineeksi'.

Kyseistä ainetta nimitetään jäljempänä 
’korvaavaksi aineeksi’.

Hyväksyntä on voimassa 10 vuotta. Tässä 
tapauksessa ei sovelleta 14 artiklan 
2 kohdan säännöstä.

Or. es

Perustelu

Tehoaineiden luokittelussa korvaaviksi aineiksi on tärkeää, että noudatetaan 
asetusesityksessä vahvistettuja kriteerejä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 35
24 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa säädetään, 4 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine 
hyväksytään enintään seitsemän vuoden 
ajaksi, jos muut jo hyväksytyt tehoaineet 
ovat huomattavasti vähemmän myrkyllisiä 
kuluttajille tai käyttäjille tai aiheuttavat 
huomattavasti vähemmän riskejä 
ympäristölle. Arvioinnissa otettaan 
huomioon liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
asetetut kriteerit.

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa säädetään, 4 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine 
hyväksytään enintään viiden vuoden ajaksi, 
jos muut jo hyväksytyt tehoaineet tai 
maataloudessa käytetyt vaihtoehtoiset 
menettelyt tai käytännöt ovat huomattavasti 
vähemmän myrkyllisiä kuluttajille tai 
käyttäjille tai aiheuttavat huomattavasti 
vähemmän riskejä ympäristölle. 
Arvioinnissa otettaan huomioon liitteessä II 
olevassa 4 kohdassa asetetut kriteerit.

Or. en

Perustelu

Koska muiden aineiden hyväksymisaika voi olla jopa 10 vuotta, korvaavien aineiden 
hyväksymisajan tulisi olla selvästi lyhyempi, jotta korvaaminen olisi tehokkaampaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 36
28 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattaminen ja käyttö tutkimus- tai 
kehitystarkoituksissa 51 artiklan mukaisesti; 

b) kasvinsuojeluaineiden käyttö tutkimus- tai 
kehitystarkoituksissa 51 artiklan mukaisesti; 

Or. pl

Perustelu

Tämä kohta koskee kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista tutkimus- ja 
kehitystarkoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 37
28 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Kun aine toimitetaan, lähetykseen on 
liitettävä jäljennös luvasta tai 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä yksi 
kappale lupa-asiakirjasta, joka on 
myönnetty yhteisön alueella vapaasti 
liikkeelle laskettavalle 
kasvinsuojeluaineelle, jos aineen 
hyväksymistä koskevia tietoja ei ole asetettu 
yleisesti saataville 54 artiklan mukaisesti.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 38
28 a artikla (uusi)

28 a artikla
Rinnakkaistuonti

1. Edellä 28 artiklan 1 kohdasta poiketen 
kasvinsuojeluaine voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
jäsenvaltioissa, vaikka sitä ei olisi 
hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa, jos 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattavalla toimijalla on 
kasvinsuojeluaineelle jäsenvaltion antama 
markkinoille saattamista koskeva lupa.
2. Jäsenvaltioiden on anomuksesta 
myönnettävä kasvinsuojeluaineelle 
1 kohdassa tarkoitettu markkinoille 
saattamista koskeva lupa, jos toisesta 
jäsenvaltiosta tuotavalla 
kasvinsuojeluaineella on jo toisessa 
jäsenvaltiossa myönnetty lupa ja 
koostumukseltaan vastaava viiteaine on
sallittu tuontivaltiossa (rinnakkaistuonti).
3. Tässä artiklassa tarkoitetuksi 
koostumukselliseksi vastaavuudeksi 
katsotaan tilanne, jossa tuonti- ja viiteaine 
sisältävät samoja aineita vastaavina 
määrinä niin, että saavutetaan vastaava 
puhtauden vähimmäisaste ja aineet 
sisältävät samanlaisia epäpuhtauksia 



AM\656768FI.doc 13/37 PE 386.430v01-00

FI

samanlaisia enimmäismääriä ja vastaavat 
toisiaan myös nimitysten osalta. 
Koostumuksen erot sallitaan, jos tällaiset 
apuaineiden laadulliset ja määrälliset erot 
eivät muuta biologista tehokkuutta, 
käsiteltäviin kasveihin kohdistuvia 
vaikutuksia tai ihmisiin, eläimiin tai 
ekosysteemiin kohdistuvia vaikutuksia. 
Koostumuksellista vastaavuutta koskevia 
vaatimuksia ja sen selvittämistä voidaan 
säännellä tarkemmin 76 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä.
4. Markkinoille saattamista koskevaan 
lupahakemukseen on liitettävä seuraavat 
tiedot:
– tuotavan kasvinsuojeluaineen 
alkuperäjäsenvaltio,
– maahantuojan nimi ja osoite, – kuvaus, 
jota käytetään tuotavan 
kasvinsuojeluaineen kaupan pitämisessä 
tuojavaltiossa,
– tuotavan kasvinsuojeluaineen kuvaus ja 
lupanumero alkuperäjäsenvaltiossa,
– luvanhaltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa,
– alkuperäinen käyttöohje, jota käytetään 
tuotavan kasvinsuojeluaineen kaupan 
pitämisessä alkuperäjäsenvaltiossa,
– suunniteltu merkintä ja käyttöohjeet, joita 
käytetään tuotavan kasvinsuojeluaineen 
kaupan pitämisessä, 
– viiteaineen kuvaus ja lupanumero,
– viiteaineen luvanhaltijan nimi.
5. Kasvinsuojeluainetta, jolle on annettu 
markkinoille saattamista koskeva lupa, on 
käytettävä samalla tavoin kuin viiteainetta.
6. Markkinoille saattamista koskeva lupa 
on voimassa viiteaineen luvan kestoajan. 
Jos viiteaineen luvan haltija anoo luvan 
peruuttamista 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja jos 29 artiklan vaatimukset 
edelleen täyttyvät, markkinoille saattamista 
koskevan luvan voimassaolo päättyy 
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vuoden kuluttua luvan peruttamisesta, 
mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun 
luvan voimassaoloaika olisi alun perin 
päättynyt.
7. Rinnakkaistuontiin sovelletaan 
vastaavasti 43 artiklan, 45 artiklaa sekä 53 
artiklan 4 kohdan sekä VII luvun 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus ei sisällä kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuontia koskevaa sääntelyä. 
Tarvitaan kuitenkin oikeudellista sääntelyä EU:n tasolla tämänhetkisen oikeudellisen 
epävarmuuden poistamiseksi. Erilaiset oikeuden päätökset ja rinnakkaistuonnin käsittelyn 
erot jäsenvaltiossa edellyttävät rinnakkaistuonnin sääntelyn lisäämistä asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 39
29 artiklan 6 kohta

6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määritetään 76 artiklan 2 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 
annetuissa asetuksissa, joilla vaatimukset 
sisällytetään tarvittavin muutoksin 
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen VI.

6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määritetään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa, 
jossa vaatimukset sisällytetään tarvittavin 
muutoksin direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen VI.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä asetus, jossa vahvistetaan uudet 
yhdenmukaiset periaatteet asianmukaisessa lainsäädäntöprosessissa eikä 
komiteamenettelyssä. Euroopan parlamentin oli ryhdyttävä oikeustoimiin vuonna 1996, koska 
komission laatimat ensimmäiset yhdenmukaiset periaatteet eivät olleet direktiivin 91/414/ETY 
mukaisia. Tuomioistuin vahvisti (asiassa C-303/94) parlamentin kannan, ja periaatteita, 
erityisesti juomavettä koskevia kriteereitä, muutettiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 40
30 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) velvoite, jonka mukaan ennen aineen 
käytön aloittamista asiasta on tiedotettava 
kaikille naapureille, jotka saattavat altistua 
kulkeumalle ja jotka ovat pyytäneet saada 
tiedon. 

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lähtökohtana tässä on, että lupaan liittyvä tarkastus on sinällään riittämätön varmistamaan 
kasvinsuojeluaineiden turvallisen käsittelyn ja että naapureiden on siksi toteutettava 
ylimääräisiä turvatoimia. Tämä on selvästi ristiriidassa tiukkojen eurooppalaisten 
lupanormien kanssa, ja se heikentää eurooppalaista lupamenettelyä kohtaan tunnettua yleistä 
luottamusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 41
32 artiklan 5 a kohta (uusi)

5a. Kaikissa jäsenvaltiossa käytetään 
samoja hakemuslomakkeita.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 42
33 artiklan 1 kohta

1. Hakija voidaan vapauttaa velvollisuudesta 
toimittaa 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
testi- ja tutkimusraportit, jos se osoittaa 
saaneensa luvan tietojen käyttöön 56, 58 tai 
59 artiklan mukaisesti tai että mahdollisen 
tietosuoja-ajan voimassaolo on päättynyt.

1. Hakija voidaan vapauttaa velvollisuudesta 
liittää hakemukseen 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu asiakirja-aineisto, jos se osoittaa 
saaneensa luvan tietojen käyttöön 56, 58 tai 
59 artiklan mukaisesti tai että mahdollisen 
tietosuoja-ajan voimassaolo on päättynyt.

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 43
33 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) asiakirja-aineisto, jonka käyttöön 
hakija on saanut luvan tai jonka tietosuoja-
aika on umpeutunut, on saatavilla 
asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 44
35 artiklan 2 kohta

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 30 ja 
31 artiklan mukaisesti myönnettävä tai 
evättävä lupa hakemuksen käsittelevän 
jäsenvaltion päätelmien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on sallittava kyseinen 
kasvinsuojeluaine samoin edellytyksin, 
myös luokitus direktiivin 1999/45/EY 
tarkoituksiin, kuin hakemuksen käsittelevä 
jäsenvaltio. 

2. Jos kasvinsuojeluaineelle on jo 
myönnetty lupa yhdessä jäsenvaltiossa, 
toisen jäsenvaltion on päätettävä 90 päivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, 
myöntääkö se kyseiselle 
kasvinsuojeluaineelle luvan, ja 
määriteltävä hyväksymisen ehdot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 30 ja 31 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vyöhykejärjestelmä heikentää kansallista hyväksyntää, eikä se ole EY:n 
suhteellisuusperiaatteen (EY:n perustamissopimuksen 5 artikla) mukainen, koska se menee 
pidemmälle kuin olisi tarpeen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ilman työmäärän 
tarpeetonta kaksinkertaistamista ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksien 
johdonmukaisemman saatavuuden varmistamiseksi eri jäsenvaltioissa. Näihin tavoitteisiin 
voidaan päästä tarkistamalla vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ilman, että otetaan 
käyttöön vyöhykkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 45
39 artikla
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1. Luvanhaltija voi hakea lupaa samalle 
kasvinsuojeluaineelle ja samaan 
käyttötarkoitukseen toisessa jäsenvaltiossa 
vastavuoroisen tunnustamismenettelyn 
nojalla, josta säädetään tässä alajaksossa, 
seuraavissa tapauksissa: 

1. Luvanhaltija tai luvanhaltijan 
edustajakseen nimittämä henkilö voi hakea 
lupaa samalle kasvinsuojeluaineelle ja 
samaan käyttötarkoitukseen toisessa 
jäsenvaltiossa vastavuoroisen 
tunnustamismenettelyn nojalla, josta 
säädetään tässä alajaksossa, seuraavissa 
tapauksissa:

a) luvan on myöntänyt jäsenvaltio 
(viitejäsenvaltio), joka sijaitsee samalla 
vyöhykkeellä; tai

a) luvan on myöntänyt jäsenvaltio 
(viitejäsenvaltio), joka sijaitsee samalla 
vyöhykkeellä; tai

b) jäsenvaltio on myöntänyt luvan
kasvihuoneessa käyttöä tai sadonkorjuun 
jälkeistä käsittelyä varten riippumatta 
vyöhykkeestä, jolla viitejäsenvaltio sijaitsee.

b) jäsenvaltio on myöntänyt luvan 
kasvihuoneessa käyttöä tai sadonkorjuun 
jälkeistä käsittelyä tai siementen käsittelyä
varten riippumatta vyöhykkeestä, jolla 
viitejäsenvaltio sijaitsee; tai

b a) kyseessä on vapaaehtoinen menettely 
sellaisten eri vyöhykkeillä sijaitsevien 
jäsenvaltioiden välillä, joilla on 
samanlaiset maanviljelyolot sekä kasvien 
terveyteen sekä ympäristöön liittyvä tilanne 
ja erityisesti samanlaiset tuotteen käytön 
kannalta merkittävät ilmasto-olot; tai
b b) jäsenvaltio on myöntänyt luvan 
siementen käsittelyä varten  riippumatta 
vyöhykkeestä, jolla viitejäsenvaltio sijaitsee.

2. Vastavuoroista tunnustamista ei 
sovelleta korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin.

Or. de

Perustelu

Paikallinen luvanhaltija voi vaihdella maittain. Jäsenvaltioiden olisi voitava tunnustaa 
vapaaehtoisesti myös eri vyöhykkeillä myönnetyt luvat, jos niiden maatalous-, kasvinsuojelu-
ja ympäristöolot ovat kuitenkin samankaltaiset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 46
41 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) kasvinsuojeluaineen 
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arviointikertomus, joka on laadittu
siinä jäsenvaltiossa, jossa 
kasvinsuojeluaine laskettiin liikkeelle;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 47
46 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Aineet, jotka on valmistettu 
yhdistämällä kahta tai useampaa 
vähäriskistä kasvinsuojeluainetta, eivät 
kuulu automaattisesti, ilman että niiden 
toksikologinen puhtaus on ensin tutkittu, 
vähäriskisiin kasvinsuojeluaineisiin.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 48
49 artiklan 3 kohdan d alakohta

d) 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai taho on 
toimittanut käytön laajentamista tukevat 
asiakirjat ja tiedot.

d) 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai taho on 
toimittanut käytön laajentamista tukevat 
asiakirjat ja tiedot. Tieteelliset instituutit tai 
viralliset laitokset voivat tehdä tarvittavat 
tutkimukset jäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tieteellisten tutkimusten kustannukset merkitsevät erittäin suurta estettä vähäisten 
käyttötarkoitusten kehittämiselle. Tarkistuksella pyritään tarjoamaan taloudellisesti 
kannattavampia ratkaisuja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 49
49 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Vähäisten käyttötarkoitusten 
hyväksynnässä otetaan huomioon muun 
muassa kasvitieteellisesti tai 
viljelyteknisesti huomattavan 
samankaltaisia muita viljelykasveja varten 
saatujen tietojen ekstrapolaatiokriteerit.

Or. es

Perustelu

Viljelykasvien, jotka ovat huomattavan samanlaisia, kuten vaikkapa kirsikka ja kriikuna, 
ensimmäisen hyväksynnän tiedot olisi ekstrapoloitava, jotta voitaisiin helpottaa vähäisten 
käyttötarkoitusten laajentamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 50
49 a artikla (uusi)

49 a artikla
Rinnakkaistuonti

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia kasvinsuojeluaineen tuonnin ja 
markkinoille saattamisen alueellaan 
rinnakkaiskaupan kautta ainoastaan 
sellaisen hallinnollisen menettelyn jälkeen, 
jossa varmistetaan, että se on identtinen jo 
hyväksytyn kasvinsuojeluaineen 
(viitekasvinsuojeluaine) kanssa. Tällöin 
nimetyn jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen myöntää 
tunnistustodistuksen tuodulle 
kasvinsuojeluaineelle.
2. Kasvinsuojeluaineen tuojan on haettava 
tunnistustodistusta nimetyn jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
kasvinsuojeluaineelle, jonka hän haluaa 
tuoda, ennen ensimmäistä tuontia ja 
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ensimmäistä markkinoille saattamista.
3. Nimetyn jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on päätettävä 
45 vuorokauden määräajan kuluessa, 
täyttyvätkö tämän kohdan vaatimukset. Jos 
viranomainen vahvistaa, että tämän 
kohdan vaatimukset täyttyvät, tuoja saa 
kyseessä olevalle tuotteelleen 
tunnistustodistuksen.
4. Hakijan ei tarvitse toimittaa 
kasvinsuojeluaineen hyväksyntää varten 
vaadittavia tietoja eikä testi- ja 
tutkimusraportteja.
5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
alkuperämaan toimivaltaiselta 
viranomaiselta:
a) aineen tarkka koostumus sen 
varmistamiseksi, että se on identtinen 
viitejäsenvaltiossa hyväksytyn 
kasvinsuojeluaineen kanssa, ja
b) tarkistettava, että kyseinen aine on 
hyväksytty tässä jäsenvaltiossa direktiivissä 
91/414/ETY tai tässä asetuksessa säädetyn 
hyväksymismenettelyn mukaisesti.
6. Rinnakkaisvientituotteita ei saa pakata 
uudelleen.
7. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kuin viitetuotteen 
luvan voimassaolo päättyy tai 
tuontituotteen luvan voimassaolo päättyy 
jäsenvaltiossa, josta se vietiin. Jos 
viitetuotteen lupa peruutetaan muista kuin 
terveys- tai ympäristösyistä, tuoja voi jatkaa 
tuontituotteen myymistä yhden vuoden ajan 
peruuttamisajankohdasta. 

Or. es

Perustelu

On puolustettava selviä ja tiukkoja yhteisön sääntöjä, joilla säännellään rinnakkaiskauppaa, 
jotta saavutettaisiin korkea yhdenmukaistamisen, turvallisuuden ja valvonnan taso. Jotta 
voidaan taata, että tuontituote on identtinen viitetuotteen kanssa, ei pidä sallia 
uudelleenpakkaamista. Toisaalta vastaanottajamaan toimivaltainen viranomainen on 
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vastuussa kaikista hallinnollisista menettelyistä, jotta varmistettaisiin tuotteen identtisyys ja 
sen aikaisempi hyväksyntä vientimaassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 51
49 a artikla (uusi)

49 a artikla
Rinnakkaistuonti

1. Kasvinsuojeluaineen tuojan on haettava 
tunnistustodistusta kasvinsuojeluaineen 
tuontiin aiotun jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta.  Hakemus on tehtävä 
ennen kasvinsuojeluaineen ensimmäistä 
tuontia tai ennen ensimmäistä markkinoille 
saattamista.
2. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on päätettävä 45 
vuorokauden kuluessa, täyttyvätkö tämän 
kohdan vaatimukset. Edellytysten täyttyessä 
viranomainen myöntää tuojalle kyseisen 
tuotteen tunnistustodistuksen.
3. Hakija vapautetaan kasvinsuojeluaineen 
hyväksyntään vaadittavien tietojen, testien 
ja tutkimusraporttien 
toimittamisvelvollisuudesta ainoastaan, jos 
hän osoittaa, että
a) tuontituote on identtinen 
tuojajäsenvaltiossa hyväksytyn 
kasvinsuojeluaineen 
(viitekasvinsuojeluaine) kanssa, ja
b) kyseinen tuote on hyväksytty 
viejäjäsenvaltiossa direktiivin 91/414/ETY 
tai tämän asetuksen lupamenettelyä 
vastaavan menettelyn mukaisesti, ja 
c) uudelleenpakkaaminen ei vaikuta 
haitallisesti tuotteen alkuperäisiin 
ominaisuuksiin eikä tavaramerkin ja sen 
omistajan julkisuuskuvaan.
4. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kun viitetuotteen 
luvan voimassaolo päättyy taikka 
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umpeutuu tai tuontituotteen luvan 
voimassaolo päättyy taikka umpeutuu 
viejäjäsenvaltiossa.  Jos lupaa ei peruutettu 
terveys- tai ympäristösyistä, 
maahantuojalla on oikeus tuontituotteen 
loppuunmyyntiin. Loppuunmyynnin 
aikaraja alkaa kumoamishetkellä ja päättyy 
vuoden kuluttua.
5. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
tunnistustodistuksia kasvinsuojeluaineille, 
joille on ehdotettu korvaavia aineita.

Or. de

Perustelu

Rinnakkaiskauppa mahdollistaa kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen 
yksinkertaisemmin, sillä se vähentää valvontakertojen määrää. Tästä seuraa, että juuri 
rinnakkaiskauppaa käytetään laittomien (testaamattomien ja/tai väärennettyjen) tuotteiden 
markkinoille saattamiseen. Tästä syystä rinnakkaiskaupan säätelemiseksi tarvitaan selkeät ja 
sitovat säännökset. Kasvinsuojelualan Euroopan laajuisen yhdenmukaistamisen lisäksi tämä 
parantaa myös turvallisuutta ja valvontaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 52
52 artiklan 2 kohta

Asianmukainen käyttö sisältää 30 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen ja merkinnöissä 
mainittujen edellytysten sekä hyvän 
kasvinsuojelukäytännön noudattamisen, ja 
aina kun mahdollista, integroidun 
tuholaistorjunnan ja ympäristön kannalta 
hyvien käytäntöjen periaatteiden 
soveltamisen.

Asianmukainen käyttö sisältää vähintään:

i) edellä 30 artiklassa tarkoitettujen ja 
merkinnöissä määriteltyjen vaatimusten ja 
edellytysten noudattamisen 61–63 artiklan 
sekä direktiivin 1999/45/ETY merkintöjä 
koskevien määräysten mukaisesti;
ii) soveltamisen integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteiden mukaisesti, 
mukaan luettuna hyvä 
kasvinsuojelukäytäntö ja ympäristön 
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kannalta hyvät käytännöt, minkä 
perusteella kasvinsuojeluaineiden käyttö on 
rajoitettu mahdollisimman vähäiseksi;
iii) asetuksen (EY) N:o 396/2005 
noudattamisen;
iv) työntekijöiden suojelusta annetuissa 
direktiiveissä säädettyjen vaatimusten 
noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen käytön määritelmässä olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset.  Siinä olisi 
myös mainittava, että on noudatettava erityistä yhteisön lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 53
56 artiklan 1 kohta

1. Testi- ja tutkimusraportit ovat tietosuojan 
alaisia tässä artiklassa vahvistetuin 
edellytyksin.

1. Testi- ja tutkimusraportit ovat tietosuojan 
alaisia tässä artiklassa vahvistetuin 
edellytyksin.

Tietosuojaa sovelletaan testi- ja 
tutkimusraportteihin, jotka hakija on 
toimittanut jäsenvaltiolle luvan saamiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti (jäljempänä 
’ensimmäinen hakija’), edellyttäen, että 
kyseiset testi- ja tutkimusraportit

Tietosuojaa sovelletaan testi- ja 
tutkimusraportteihin, jotka hakija on 
toimittanut jäsenvaltiolle luvan saamiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti (jäljempänä 
’ensimmäinen hakija’), edellyttäen, että 
kyseiset testi- ja tutkimusraportit 

a) ovat luvan tai luvan muuttamisen kannalta 
välttämättömiä, jotta on mahdollista sallia 
käyttö muilla viljelykasveilla ja

ovat luvan tai luvan muuttamisen kannalta 
asianomaisissa olosuhteissa välttämättömiä, 
jotta on mahdollista sallia käyttö muilla 
viljelykasveilla ja

b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.
Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 

Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, eikä mikään 
muukaan jäsenvaltio voi käyttää raporttia 
tai sen tiivistelmää kasvinsuojeluaineita 
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lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.

koskevia muita hakemuksia hyödyttävällä 
tavalla, lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 
artiklassa tai 77 artiklassa säädettyjä 
tapauksia.

Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta 
ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 2 
kohdassa, 59 artiklassa tai 77 artiklassa 
säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika 
pidennetään 12 vuoteen 46 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien 
kasvinsuojeluaineiden osalta.

Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta 
ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
2 kohdassa, 59 artiklassa tai 77 artiklassa 
säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika 
pidennetään 12 vuoteen 46 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien 
kasvinsuojeluaineiden osalta.

Tutkimus ei ole tietosuojan alainen, jos se on 
ollut välttämätön ainoastaan luvan uusimisen 
tai uudelleentarkastelun vuoksi.

Tutkimus on tietosuojan alainen viiden 
vuoden ajan 4 alakohdassa tarkoitetun 
kauden jälkeen, jos se on ollut välttämätön 
ainoastaan luvan uusimisen tai 
uudelleentarkastelun vuoksi.

Or. de

Perustelu

Kasvinsuojeluaineet on arvioitava ja hyväksyttävä uudelleen 7–10 vuoden välein. Tätä varten 
on vaadittava uusia tietoja. Luvanhaltijat joutuvat tekemään suuria investointeja täyttääkseen 
uudet tietovaatimukset.  Vähäisinä määrinä käytettyjen kasvinsuojeluaineiden kohdalla luvan 
uusiminen ja siitä johtuvat investointikustannukset voivat johtaa tuotteen vetämiseen 
markkinoilta, jos vaadittaville tiedoille ei varmisteta riittävää suojaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 54
56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

Tutkimus ei ole tietosuojan alainen, jos se 
on ollut välttämätön ainoastaan luvan 
uusimisen tai uudelleentarkastelun vuoksi.

Luvan uudelleentarkastelua tai uusimista 
varten esitetty tutkimus ei ole tietosuojan 
alainen, elleivät vaatimukset lainsäädännön 
muuttamisesta edellytä sitä.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus on hyvin edistyksellinen nykyiseen tilanteeseen verrattuna, kun tavoitteena 
on taata keskisuurten ja pienten yritysten kannattavuus. Tarkistuksella pyritään 
selkeyttämään sen sisältöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 55
56 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) monopolitilanteen syntyessä.

Or. es

Perustelu

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne 
kasvinsuojeluainemarkkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 56
56 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevan 1 kohdan mukainen 
tietosuoja myönnetään ainoastaan silloin, 
kun ensimmäinen hakija on vaatinut tietojen 
suojaamista asiakirja-aineiston jättämisen 
ajankohtana ja on antanut asianomaiselle 
jäsenvaltiolle jokaisen testi- tai 
tutkimusraportin osalta

3. Edellä olevan 1 kohdan mukainen 
tietosuoja myönnetään ainoastaan silloin, 
kun ensimmäinen hakija on vaatinut tietojen 
suojaamista asiakirja-aineiston tai 
lisätietojen jättämisen ajankohtana ja on 
antanut asianomaiselle jäsenvaltiolle 
jokaisen testi- tai tutkimusraportin osalta

a) perustelut sille, että toimitetut testi- ja 
tutkimusraportit ovat ensimmäisen luvan 
myöntämisen tai kasvinsuojeluainetta 
koskevan luvan muuttamisen kannalta 
välttämättömiä;

a) perustelut sille, että toimitetut testi- ja 
tutkimusraportit ovat ensimmäisen luvan 
myöntämisen tai kasvinsuojeluainetta 
koskevan luvan muuttamisen, uusimisen tai 
tarkistamisen kannalta välttämättömiä; 

b) vahvistuksen, jonka mukaan testi- tai 
tutkimusraportille myönnetty tietosuoja-aika 
ei ole umpeutunut.

b) vahvistuksen, jonka mukaan testi- tai 
tutkimusraportille myönnetty tietosuoja-aika 
ei ole umpeutunut.

Or. de

Perustelu

Kohtuullinen viiden vuoden tietosuoja tutkimuksille, joita luvan uusiminen kymmenen vuoden 
kuluttua edellyttää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 57
56 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) perustelut sille, että toimitetut testi- ja 
tutkimusraportit ovat ensimmäisen luvan 
myöntämisen tai kasvinsuojeluainetta 
koskevan luvan muuttamisen kannalta 
välttämättömiä;

a) perustelut sille, että toimitetut testi- ja 
tutkimusraportit ovat ensimmäisen luvan 
myöntämisen tai kasvinsuojeluainetta 
koskevan luvan muuttamisen kannalta tai 
lainsäädännön muuttamisen seurauksena 
välttämättömiä;

Or. es

Perustelu

Euroopan komission ehdotus on hyvin edistyksellinen nykyiseen tilanteeseen verrattuna, kun 
tavoitteena on taata keskisuurten ja pienten yritysten kannattavuus. Tarkistuksella pyritään 
selkeyttämään sen sisältöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 58
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Kullakin liitteessä I määritetyllä 
vyöhykkeellä jäsenvaltioiden, jotka 
myöntävät lupia kasvinsuojelutuotteille 
35 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai 
soveltamalla vastavuoroista tunnustamista 
40 artiklan mukaisesti, on suojattava luvan 
edellyttämät tiedot käsittelevässä 
jäsenvaltiossa tämän artiklan 1, 2 ja 3 
kohdan mukaisesti.  Suoja alkaa päivänä, 
jolloin lupa myönnetään kussakin 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Vyöhykkeisiin perustuvan lupajärjestelmän tulisi taata tietosuoja kaikissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 59
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a Jos jäsenvaltio katsoo, että saattaa 
syntyä monopolitilanne, jos mahdollinen 
luvanhakija ja samaa tehoainetta, suoja-
ainetta tai tehosteainetta sisältäviä 
vastaavia kasvinsuojeluaineita koskevien 
lupien haltija tai haltijat eivät pääse 
sopimukseen selkärankaisilla tehdyistä 
testeistä ja tutkimuksista laadittujen 
raporttien jakamisesta, mahdollisen 
luvanhakijan on ilmoitettava tästä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Osapuolten on kuitenkin sovittava, mikä 
tuomioistuin on toimivaltainen edellä 
2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Or. es

Perustelu

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne 
kasvinsuojeluainemarkkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 60
56 artiklan 3 b kohta (uusi)

3b. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua suoja-
aikaa pidennetään vähäistä käyttöä 
koskevien lupien yhteydessä seuraavasti:
a) vuodella, jos ensimmäinen hakija 
rekisteröi kolme vähäistä käyttötarkoitusta 
seitsemän vuoden kuluessa ensimmäisestä 
luvasta, tai 
b) kolmella vuodella, jos ensimmäinen 
hakija rekisteröi kuusi vähäistä 
käyttötarkoitusta seitsemän vuoden 
kuluessa ensimmäisestä luvasta, tai
c) viidellä vuodella, jos ensimmäinen 
hakija rekisteröi yhdeksän vähäistä 
käyttötarkoitusta tai enemmän seitsemän 
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vuoden kuluessa ensimmäisestä luvasta.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tietosuojaa 
sovelletaan myös kolmansiin osapuoliin, 
jotka esittävät testi- ja tutkimuskertomuksia 
vähäistä käyttöä koskevia lupia varten.

Or. de

Perustelu

Kun kasvinsuojeluaineita käytetään vähäisessä määrin tai kokonaistalouden kannalta vähän 
merkitsevällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joita varten ei ole riittäviä suojelumenetelmiä tai 
joissa luvan saaneet kasvinsuojeluaineet eivät ole riittäviä, hakijoille on luotava taloudellisia 
kannustimia tällaisten aukkojen osoittamiseksi.   Erityisesti ekologisessa viljelyssä ja 
hedelmien viljelyssä on aukkoja, jotka on suljettava asianomaisten käyttäjien olemassaolon 
turvaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 61
62 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kasvinsuojeluaineiden merkintöjen on 
täytettävä vaatimukset, jotka vahvistetaan 76 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen annetussa asetuksessa.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännökset siitä, mitä 
pakkausmerkinnöissä ilmoitettuun 
kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeeseen on 
sisällytettävä, ja niiden on samalla 
varmistettava, että nämä täyttävät
vaatimukset, jotka vahvistetaan 76 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annetussa asetuksessa.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 62
65 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Niiden on 
laadittava ja toimitettava komissiolle raportti 
valvonnan laajuudesta ja tuloksista kuuden 
kuukauden kuluessa raportin kattaman 

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa.
Valvonnan on tarkoitettava myös valvontaa 
maatiloilla, jotta varmistetaan 
käyttörajoitusten noudattaminen.
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vuoden päättymisestä. Jäsenvaltioiden on laadittava ja toimitettava 
komissiolle raportti valvonnan laajuudesta ja 
tuloksista kuuden kuukauden kuluessa 
raportin kattaman vuoden päättymisestä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 63
74 artikla

Komissio voi 76 artiklan 2 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä 
tai muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi 
laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. 
Komissio voi pyytää viranomaista 
valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai 
osallistumaan niiden laadintaan. 

Komissio, vyöhykkeen jäsenvaltio tai 
jäsenvaltiot voivat 76 artiklan 2 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä 
tai muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi 
laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. 
Komissio voi pyytää viranomaista 
valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai 
osallistumaan niiden laadintaan. 

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 64
Liite II, 3.6 kohta

3.6. Vaikutukset ihmisten terveyteen 3.6. Vaikutukset ihmisten terveyteen
3.6.1. Soveltuvissa tapauksissa on 
vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), 
käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo, 
(AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD). Arvoja vahvistettaessa on 
varmistuttava riittävästä turvamarginaalista 
ottaen huomioon vaikutusten tyyppi ja 
vakavuus sekä erityisten väestöryhmien 
herkkyys.

3.6.1. Soveltuvissa tapauksissa on 
vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), 
käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo, 
(AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD). Arvoja vahvistettaessa on 
varmistuttava riittävästä turvamarginaalista 
ottaen huomioon vaikutusten tyyppi ja 
vakavuus sekä erityisten väestöryhmien 
herkkyys. 

3.6.2. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä ei 
ole luokiteltu pidemmälle menevien 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevien tietovaatimusten tai muiden 
saatavilla olevien tietojen perusteella 

3.6.2. Tehoaine hyväksytään vain, jos 
yhtäläisten periaatteen mukaisesti 
toteutetussa arvioinnissa osoitetaan 
suositelluissa käyttöolosuhteissa käyttäjien, 
työntekijöiden, sivustakatsojien ja 
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suoritettujen genotoksisuustestien 
arvioinnin tuloksena direktiivin 
67/548/ETY säännösten mukaisesti 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.

kuluttajien hyväksyttävä suojelu ainakin 
yhden kasvinsuojeluaineen ainakin 
yhdessä edustavassa käytössä.

3.6.3. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla
olevien tietojen perusteella suoritettujen 
karsinogeenisuustestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.
3.6.4. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella suoritettujen 
lisääntymismyrkyllisyystestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2, 
jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.
3.6.5. Tehoaine hyväksytään vain, jos sillä 
ei katsota olevan yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden arvioinnin 
perusteella sellaisia hormonaalisia 
haittavaikutuksia, joilla voi olla 
toksikologista merkitystä ihmisille, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
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merkityksetön. 

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on 4 artiklan mukaisesti laadittava kansallisia toimintasuunnitelmia 
kasvinsuojeluaineiden aiheuttamien vaarojen ja niistä riippuvuuden vähentämiseksi. Näihin 
kuuluvat myös vaarojen vähentämistä koskevat toimet ja aikataulut, mikä olisi mainittava 
tässä kohdassa. Jos kasvinsuojeluaineiden tehoaineita arvioidaan ainoastaan niiden 
ominaisuuksien ja ainesosien perusteella eikä oteta huomioon todellista toteutuvaa käyttöä ja 
altistumista, niihin liittyviä vaaroja ei voida arvioida kaikilta osin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 65
Liite II, 3.7.2 kohta

3.7.2. Tehoaine hyväksytään vain, kun sen 
ei katsota olevan hitaasti hajoava, eläviin 
kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen aine 
(PBT-aine).

Poistetaan.

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa 
jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
3.7.2.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 
yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 120 
vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.
Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
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olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
3.7.2.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää kertyvyyttä eläviin 
kudoksiin koskevan perusteen, jos sen 
biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on 
yli 2 000. 
Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää. 
3.7.2.3. Myrkyllisyys
Tehoaine täyttää myrkyllisyyttä koskevan 
perusteen, jos 
– sen pitkäaikaisessa kokeessa saatu 
vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) 
meri- tai makean veden eliöillä on alle 0,01 
mg/l tai
– se on luokiteltu 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
tai
– on olemassa muuta näyttöä kroonisesta 
myrkyllisyydestä, jonka osoittaa luokitus T, 
R48 tai Xn, R48 direktiivin 67/548/ETY 
mukaan.

Or. de

Perustelu

Ks. liitteessä II olevaan 3.6.2 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 66
Liite II, 3.7.3 kohta

3.7.3. Tehoaineen ei katsota täyttävän 4 
artiklan vaatimuksia, kun se on erittäin 
hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti 

Poistetaan.
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eläviin kudoksiin kertyvä (vPvB-aine).
Aine, joka täyttää seuraavissa kohdissa 
esitetyt molemmat perusteet, on vPvB-aine.
3.7.3.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää erittäin hidasta 
hajoamista koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä, 
makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 
60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika meriveden, makean 
veden tai suistoveden sedimentissä on yli 
180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
180 vuorokautta.
3.7.3.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine erittäin voimakasta eläviin 
kudoksiin kertyvyyttä koskevan perusteen, 
jos biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) 
on yli 5 000.

Or. de

Perustelu

Ks. liitteessä II olevaan 3.6.2 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 67
Liite II, 3.8.2 kohta

3.8.2. Tehoainetta pidetään 4 artiklan 
vaatimusten mukaisena, jos sillä ei katsota 
olevan yhteisössä tai kansainvälisesti 
hyväksyttyjen testausta koskevien 
yleisohjeiden arvioinnin perusteella 
sellaisia hormonaalisia haittavaikutuksia, 
joilla voi olla toksikologista merkitystä 
muille kuin torjuttaville organismeille, 
jollei muiden kuin torjuttavien organismien 
altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen 
tehoaineelle ole realistisissa ehdotetuissa 

Poistetaan.
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käyttöolosuhteissa merkityksetön. 

Or. de

Perustelu

Ei ole tieteellistä perustetta käsitellä hormonaalisia haittavaikutuksia eri tavalla kuin muita 
toksikologisia vaikutuksia. Umpieritysjärjestelmää häiritsevistä seurauksista aiheutuvat 
toksiset vaikutukset on jo katettu altistuksen enimmäisarvoilla, jotka on määritetty ihmisten ja 
ympäristön kannalta turvallisiksi. Hormonaaliset haittavaikutukset eivät saa automaattisesti 
johtaa tehoaineiden hylkäämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 68
Liite II, 3.9 kohta, 1 a kohta (uusi)

Tehoainetta ei hyväksytä, jos se on 
vaarallinen prioriteettiaine yhteisön 
lainsäädännön tai Euroopan unionin 
ratifioiman kansainvälisen sopimuksen 
mukaisesti. Tehoaineille jo myönnettyjä 
lupia tarkistetaan yhden vuoden kuluttua 
kyseisen lainsäädännön hyväksymisestä tai 
sopimuksen ratifioimisesta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vesipolitiikan puitedirektiivin johdannaisdirektiivi (KOM(2006)0397 (COD)) 
viittaa direktiiviin 91/414 tehtäviin tarkistuksiin, kun on kyse toimista, joilla vähennetään 
kasvinsuojeluaineiden aiheuttamaa veden pilaantumista. Tarkistuksella varmistetaan, että 
vesihuollossa ongelmia aiheuttavia tehoaineita ei hyväksytä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 69
Liite II, 4 kohta

4. Korvaavan aineen hyväksymiskriteerit 4. Korvaavan aineen hyväksymiskriteerit
Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

– sen hyväksyttävä päivittäinen saanti – sitä ei ole luokiteltu pidemmälle menevien 
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(ADI), akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD) tai käyttäjän altistuksen 
hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) on 
alhaisempi kuin suurimmalla osalla 
hyväksytyistä tehoaineista;

tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevien tietovaatimusten tai muiden 
saatavilla olevien tietojen perusteella 
suoritettujen genotoksisuustestien 
arvioinnin tuloksena 
direktiivin 67/548/ETY säännösten 
mukaisesti mutageenisuusluokkaan 1 tai 2, 
jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, tai

– se täyttää kaksi PBT-aineen 
luokittelukriteeriä;

– sitä ei ole luokiteltu tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella suoritettujen 
karsinogeenisuustestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.

– kriittisten vaikutusten luonteeseen liittyy 
haittoja, jotka yhdessä käyttö- ja 
altistumistapojen kanssa edelleen johtavat 
riskialttiisiin käyttötilanteisiin siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä 
(kuten hyvin suojaavien henkilökohtaisten 
suojavarusteiden käyttö tai hyvin laajojen 
suojavyöhykkeiden määrittely).

– sitä ei ole luokiteltu tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella suoritettujen 
karsinogeenisuustestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2, 
jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, tai

– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

– sitä ei pidetä hitaasti hajoavana, eläviin 
kudoksiin kertyvänä ja myrkyllisenä 
aineena (PBT-aine).
Aine, joka täyttää kaikki alla seuraavaksi 
esitettävät kolme kriteeriä, on BPT-aine.
a) Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan kriteerin, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
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60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 
yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 120 
vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.
Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
b) Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää kertyvyyttä eläviin 
kudoksiin koskevan kriteerin, jos sen 
biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on 
yli 2 000.
Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää.
c) Myrkyllisyys
Tehoaine täyttää myrkyllisyyttä koskevan 
kriteerin, jos
– sen pitkäaikaisessa kokeessa saatu 
vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) 
meri- tai makean veden eliöillä on yli 
0,01 mg/l tai
– se on luokiteltu karsinogeeniksi (luokka 1 
tai 2), mutageeniksi (luokka 1 tai 2) tai 
lisääntymismyrkylliseksi (luokka 1, 2 tai 3) 
tai
– on olemassa muuta näyttöä kroonisesta 
myrkyllisyydestä seuraavan luokittelun 
mukaisesti: T, R48 tai Xn, R48 
direktiivin 67/548/ETY mukaan tai
– kun se on erittäin hitaasti hajoava ja 
erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin 
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kertyvä (vPvB-aine).
Aine, joka täyttää seuraavassa esitetyt 
molemmat kriteerit, on vPvB-aine.
a) Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää erittäin hidasta 
hajoamista koskevan kriteerin, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä, 
makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 
60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika meriveden, makean 
veden tai suistoveden sedimentissä on yli 
180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
180 vuorokautta.
b) Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää erittäin voimakasta 
eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan 
kriteerin, jos biologinen kertyvyystekijä 
(BCF-arvo) on yli 5 000.

Or. de

Perustelu

Otettu liitteessä II olevasta 3.6 ja 3.7 kohdasta.


