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LYHYET PERUSTELUT

Kasvinsuojeluaineet ovat välttämättömiä maanviljelylle ja elintarvikkeiden tuotannolle.
Samalla niiden käyttö on uhka ympäristölle ja kansanterveydelle. Vuonna 1991 annettiin 
kattava lainsäädäntö, joka johti kaikkien kasvinsuojeluaineiden tarkastamiseen EU:ssa. Sen 
seurauksena aineiden lukumäärä markkinoilla putosi huomattavasti. Tarkkaan tutkituista 
969 aineesta markkinoilla on sallittu nyt vain 77 ja 420:sta ei ole vielä tehty päätöstä.
Kasvinsuojeluaineet ovat silti vieläkin ympäristöongelma. Aineet ovat lähes luonnostaan 
vahingollisia elinympäristölle, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kasvien 
ruiskuttamisen yhteydessä.

Joka vuosi teollisuus tuo markkinoille viisi uutta tehoainetta ja niistä valmistetaan erilaisia 
kasvinsuojeluaineita. Tutkimus on monimutkaista ja kallista. Teollisuuden kustannukset 
jokaista tehoainetta kohti ovat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Korkeat 
tutkimuskustannukset ovat osaltaan syynä siihen, että markkinat ovat keskittyneet 
merkittävästi sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Koska uudet kasvinsuojeluaineet 
tulevat hyvin kalliiksi, niitä kehitetään pääasiassa tärkeimpiä viljelykasveja varten ja varsinkin 
ns. "viittä suurta" varten, jotka ovat riisi, vehnä, maissi, soija ja puuvilla. Vähemmän tärkeitä 
viljelykasveja kuten perunaa, tomaatteja ja purjoa varten tuotteet kehitetään usein 
tehoaineista, joita on käytetty viiden suuren kasvinsuojeluaineissa.

Tässä tilanteessa komissio ehdottaa eräitä merkittäviä muutoksia:
§ Tehoaineiden hyväksyntä keskitetään yhteisön tasolle antamalla keskeinen asema 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle samalla kun komissio huolehtii 
pikemminkin suorasta valvonnasta.

§ Jäsenvaltioiden kolmella hyväksymisvyöhykkeellä (pohjoinen, keskinen ja eteläinen) 
kasvinsuojeluaineet hyväksytään vastavuoroisella hyväksynnällä edellyttäen, että tuote ei 
sisällä tehoaineita, joita on rajoitettava.

§ Otetaan käyttöön kannustimia kestävämpien tuotteiden kehittämiseksi: vähäriskiset 
tuotteet saavat pidemmän tietosuojakauden ja pidemmän ensimmäistä hyväksyntää 
koskevan kauden.

§ Säännös vähemmän tärkeistä viljelykasveista: jäsenvaltiot voivat hyväksyä sen, että 
kasvinsuojeluainetta, joka on hyväksytty käytettäväksi tärkeimpiin viljelykasveihin, 
käytetään muihin viljelykasveihin, mikäli se on selvästi tehokasta.

§ Eläinkokeiden toistamisen välttämiseksi selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista saadut 
tulokset on jaettava.

§ Lyhyemmät hyväksyntä- ja lupamenettelyt: kun hyväksyntä vanhojen sääntöjen mukaan 
kestää viisi vuotta, nyt säädetään 25 kuukaudesta.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jossa on nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna huomattavia parannuksia. Silti esittelijä haluaa tehdä eräitä lisäparannuksia:
§ Ensinnäkin olisi vahvistettava selkeät ja perustellut kriteerit sille, miten tehoaine 

määritellään vähäriskiseksi. Jotta voidaan kannustaa kestävien kasvinsuojeluaineiden 
kehittämistä, vähäriskisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voivat saada 
pidemmän tietosuojakauden ja siten pidemmän kustannusten palautumiskauden. On myös 
otettu käyttöön uusi "vähäisen riskin" kategoria.
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§ Toiseksi, on kannustettava tuotteiden kehittämistä vähemmän tärkeitä viljelykasveja 
varten. Esittelijä ehdottaakin kolmea tarkistusta: hyväksymismenettely voidaan toteuttaa 
ilmaiseksi, hakija voi odottaa tietosuojakauden pidennystä, luodaan yhteisön 
edistämisrahasto pienimuotoisia hyväksyntöjä varten.

§ Kolmas, mutta kiistanalainen kohta koskee vastavuoroista hyväksymistä. Se voisi 
tietenkin olla osa järjestelmää, jossa tehoaineet hyväksytään yhteisön tasolla, mutta saattaa 
olla parempi, että jäsenvaltioita ei estetä tekemästä lopullista päätöstä omalla alueellaan, 
koska luonnonolosuhteet (maaperä, vesi ja ilmasto) voivat vaihdella huomattavasti jopa 
saman vyöhykkeen sisällä.

§ Neljänneksi esittelijä haluaa auttaa entisestään vähentämään eläinkokeiden käyttöä uusien 
kasvinsuojeluaineiden kehittämisessä.

§ Lopuksi esittelijä on tarkastellut teollisuuden ja erityisesti hakijoiden kantaa. Lyhyemmät 
hyväksyntä- ja lupakaudet ovat suuri etu teollisuudelle. Joissakin tapauksissa 
hyväksyntäkautta voidaan jonkin verran nopeuttaa, jolloin hakijan asema kohentuu 
entisestään.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Eläinkokeiden välttämiseksi on 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen soveltamiseksi 
ainoastaan viimeisenä keinona. Olemassa 
olevat tulokset selkärankaisilla tehtävistä 
kokeista on jaettava kehitettäessä uusia 
kasvinsuojeluaineita. Kokeisiin ja muihin 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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määräysten lähentämisestä 24 päivänä 
marraskuuta 1986 annetun neuvoston 
direktiivin 86/609/ETY1 annetun 
neuvoston direktiivin mukaisesti 
selkärankaisilla tehdyt eläinkokeet on 
korvattava, niitä on rajoitettava tai ne on 
määriteltävä uudelleen. Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä asianmukaisia 
vaihtoehtoisia testausmenetelmiä.
Seitsemän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
tarkistaa selkärankaisilla tehtävien 
kokeiden tulosten tietosuojasäännöt ja 
tarvittaessa muuttaa niitä.

Perustelu

On tehostettava toimia eläinkokeiden toistamisen ehkäisemiseksi.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Kasvinsuojeluaineiden kehittämisen 
edistämiseksi on luotava kannustimia 
vähäriskisten tai nykyisin markkinoilla 
olevia aineita vähäisemmän riskin aineiden 
saattamiseksi markkinoille. On 
vahvistettava selkeät ja perustellut kriteerit, 
joiden avulla voidaan määritellä, mitä 
aineita voidaan pitää vähäriskisinä.

Perustelu

Ehdotuksessa on kannustimia vähäriskisten aineiden käytön edistämiseksi, mutta 
määritelmässä ei sanota, mitkä tehoaineet ovat kelpoisia. Asetuksen 22 artiklassa on hyvin 
yleinen määritelmä, jota voitaneen tulkita monella tavalla. Teollisuus tarvitsee selkeyttä ja 
oikeusvarmuutta, erityisesti kun otetaan huomioon korkeat tutkimuskustannukset uusien 
tehoaineiden kehittämisessä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Yritysten taloudelliset intressit hakea 
lupaa ovat rajalliset joitakin 

(25) Yritysten taloudelliset intressit hakea 
lupaa ovat rajalliset joitakin 
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käyttötarkoituksia varten. Sen 
varmistamiseksi, että kasvinsuojeluaineiden 
huono saatavuus ei uhkaa maatalouden ja 
puutarhanviljelyn monimuotoisuutta, olisi 
vahvistettava vähäisiä käyttötarkoituksia 
koskevat erityissäännöt.

käyttötarkoituksia varten. Sen 
varmistamiseksi, että kasvinsuojeluaineiden 
huono saatavuus ei uhkaa maatalouden ja 
puutarhanviljelyn monimuotoisuutta, olisi 
vahvistettava vähäisiä käyttötarkoituksia 
koskevat erityissäännöt ja kannustimet.

Perustelu

Tuotteiden kehittämistä vähemmän tärkeitä viljelykasveja varten on kannustettava ottamalla 
käyttöön mahdollisuus ilmaisesta hyväksymismenettelystä ja pidemmän tietosuojakauden 
myöntämisestä hakijoille.

Tarkistus 4
1 artiklan 1 kohta

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, 
ympäristölle vähemmän vahingollisten 
aineiden kehittämistä, käyttöä ja valvontaa 
yhteisössä. Asetuksella pyritään myös 
kannustamaan rajoitettuun käyttöön 
tarkoitettujen aineiden kehittämiseen.

Perustelu

Kestävämpien kasvinsuojeluaineiden kehittämisen edistäminen on erittäin tärkeä päämäärä, 
jonka on oltava osa asetuksen sisältöä.

Tarkistus 5
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. Esittelevän jäsenvaltion on kymmenen
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 

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

pidennetään jäsenvaltion myöntämällä 
jatkoajalla. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja viranomaiselle.

Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista. Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista.

Perustelu

On tärkeää nopeuttaa uusien innovatiivisten tuotteiden pääsyä markkinoille. Esittelijä katsoo, 
että jäsenvaltiot voisivat aloittaa saatavana olevan tiedon arvioimisen ennen 9 artiklan 
3 kohdassa säädettyä ilmoituspäivämäärää. Siksi kymmenen kuukauden määräaika tuntuu 
järkevältä ja toivottavalta.

Tarkistus 6
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
– biologisesti kertyviksi ja helposti 
hajoaviksi.
Komissio tarkistaa ja tarvittaessa määrittää 
viimeistään …* ne kriteerit, joiden 
mukaisesti tehoainetta voidaan pitää 
vähäisen riskin sisältävänä aineena, ja 
antaa tarpeen mukaan ehdotuksia.
___________________
* Yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.
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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 yrityksille selväksi se 
ja antaa niille oikeusvarmuus siitä, mitä oikeastaan tarkoitetaan matalalla riskiprofiililla.
Tässä mainitut kriteerit on otettu biosididirektiivistä 98/8/EY.

Tarkistus 7
36 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tällöin kahdentoista 
kuukauden määräaikaa jatketaan 
jäsenvaltion myöntämällä lisäajalla.

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tällöin kahdentoista 
kuukauden määräaikaa jatketaan 
jäsenvaltion myöntämällä lisäajalla.
Kyseinen määräaika perustuu aikaan, 
jonka hakija tarvitsee lisätietojen 
toimittamiseen.

Perustelu

Hakijoilla on oltava riittävästi aikaa lisätietojen toimittamiseen.

Tarkistus 8
40 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on jätetty, 
antaa luvan asianomaiselle 
kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin, 
myös luokitus direktiivin 1999/45/EY 
tarkoituksiin, kuin viitejäsenvaltio.

1. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on jätetty, 
antaa luvan asianomaiselle 
kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin, 
myös luokitus direktiivin 1999/45/EY 
tarkoituksiin, kuin viitejäsenvaltio, ellei 
jäsenvaltio voi osoittaa, että 
kasvinsuojeluaineen käytön vaikutus sen 
ympäristöön on erilainen viitejäsenvaltioon 
verrattuna.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava viimeinen sana, kun on kyse kasvinsuojeluaineiden salliminen, sillä 
luonnonolot (maapinta, vesi, ilmasto) voivat vaihdella merkittävästi saman vyöhykkeenkin 
sisällä jäsenvaltioiden kesken. Molemminpuolisen hyväksymisen torjuminen voi kuitenkin 
tapahtua vain ympäristösyiden perusteella.
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Tarkistus 9
46 a artikla (uusi)

46 a artikla
Pienemmän riskin aiheuttavien 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattaminen ja käyttö

1. Kasvinsuojeluaineelle on, poiketen siitä, 
mitä 29 artiklassa säädetään, myönnettävä 
lupa vähäriskisenä kasvinsuojeluaineena 
edellyttäen, että seuraavat vaatimukset 
täyttyvät:
a) vähintään yksi sen sisältämistä 
tehoaineista on 22 artiklassa tarkoitettu 
aine ("Vähäriskiset tehoaineet");
b) kaikki sen sisältämät vähäriskiset 
tehoaineet, suoja-aineet ja tehosteaineet on 
hyväksytty luvun II mukaisesti;
c) sen ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle aiheuttama riski on tieteellisen 
ja teknisen tietämyksen perusteella 
merkittävästi pienempi kuin vastaava, jo 
hyväksytty kasvinsuojeluaine;
d) sen teho on riittävä;
e) se on 29 artiklan 1 kohdan b, c ja e–
h alakohdan mukainen;
2. Vähäriskisen kasvinsuojeluaineen luvan 
hakijan on osoitettava, että 1 kohdassa 
säädetyt vaatimukset täyttyvät, ja liitettävä 
hakemukseen täydellinen asiakirja-aineisto 
ja sen tiivistelmä tehoainetta ja 
kasvinsuojeluainetta koskevien 
tietovaatimusten kunkin kohdan osalta.
3. Jäsenvaltion on tehtävä 120 päivän 
kuluessa päätös siitä, hyväksyykö se 
vähäriskisen kasvinsuojeluaineen 
lupahakemuksen.
Tämä määräaika on 90 päivää silloin, kun 
toinen samalla vyöhykkeellä sijaitseva 
jäsenvaltio on jo myöntänyt luvan samalle 
vähäriskiselle kasvinsuojeluaineelle.
Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
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toimitettava. Tällöin 120 päivän 
määräaikaa pidennetään jäsenvaltion 
myöntämällä jatkoajalla.
4. Jollei toisin säädetä, tällöin sovelletaan 
kaikkia tämän asetuksen lupia koskevia 
säännöksiä.

Perustelu

Kestävämpien kasvinsuojeluaineiden kehittämisen edistämiseksi otetaan tässä käyttöön uusi 
vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden luokka, johon kuuluvien aineiden sisältämä riski on 
pienempi kuin nykyisin markkinoilla olevien aineiden riski ja jotka sisältävät vähintään yhden 
vähäriskisen tehoaineen. Tähän luokkaan kuuluviin kasvinsuojeluaineisiin liittyy tiettyjä 
etuja, kuten pidempi tietosuoja-aika ja vapautus maksuista.

Tarkistus 10
49 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Komissio antaa yhden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle rajoitettujen 
sovellusten eurooppalaisen 
edistämisrahaston perustamista koskevan 
ehdotuksen. Rahasto voidaan rahoittaa 
kasvinsuojeluaineista perityistä maksuista 
saaduilla tuloilla. Rahastosta voidaan 
rahoittaa muun muassa rajoitettuja 
sovelluksia koskevien täydentävien 
jäämäkokeiden suorittaminen.

Perustelu

On tärkeää, että saatavilla on riittävästi sellaisia kasvinsuojeluaineita, joiden käyttöalue on 
rajoitettu. Eurooppalaisella edistämisrahastolla voi olla tärkeä merkitys tässä suhteessa.

Tarkistus 11
56 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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 

Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta 
ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
2 kohdassa, 59 artiklassa tai 77 artiklassa 
säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika 
pidennetään 15 vuoteen 46 artiklan ja 
12 vuoteen 46 a artiklan soveltamisalaan 
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kasvinsuojeluaineiden osalta. kuuluvien kasvinsuojeluaineiden osalta .

Perustelu

Kestävämpien aineiden ja tuotteiden tutkimuksen edistämiseksi on tärkeää laajentaa niiden
tuotteiden tietosuojaa, ja siten pidentää investointien takaisinsaamiseen käytettävissä olevaa 
aikaa, joiden riskiprofiilin mukainen riski on vähäinen tai pienempi.

Tarkistus 12
56 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kyseisen aineen tietosuoja-aikaa on 
pidennettävä, kun ensimmäinen hakija 
jättää 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
rajoitettuun käyttötarkoitukseen tulevaa 
johdettua kasvinsuojeluainetta koskevan 
lupahakemuksen. Tietosuoja-aikaa on 
pidennettävä kolmella kuukaudella kutakin 
uutta, rajoitettuun käyttöön tarkoitettua 
ainetta kohti. Tietosuoja-aikaa voidaan 
pidentää enintään kolmella vuodella.

Perustelu

Jotta voidaan edistää pienviljelyksiin soveltuvien (johdettujen) kasvinsuojeluaineiden 
kehittämistä on tärkeää pidentää tietosuoja-aikaa ja samalla aikaa, joka on käytettävissä 
investointien takaisin ansaitsemiseen.

Tarkistus 13
58 artiklan 3 kohta

3. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien 
lupien haltijan tai haltijoiden on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
päästäkseen sopimukseen 56 artiklan nojalla 
suojattujen testi- ja tutkimusraporttien 
sisältämien sellaisten tietojen jakamisesta, 
joita luvanhakijalta vaaditaan 
kasvinsuojeluainetta koskevan luvan 
saamiseksi.

3. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien 
lupien haltijan tai haltijoiden on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
päästäkseen sopimukseen 56 artiklan nojalla 
suojattujen testi- ja tutkimusraporttien 
sisältämien sellaisten tietojen jakamisesta, 
joita luvanhakijalta vaaditaan 
kasvinsuojeluainetta koskevan luvan 
saamiseksi. Tällainen sopimus voidaan 
korvata saattamalla asia välimiesoikeuden 
ratkaistavaksi ja hyväksymällä 
välitystuomio. Pyrkiäkseen varmistamaan, 
että tietojen jakamiseen liittyvät kulut 
jaetaan oikeudenmukaisesti, avoimesti ja 
syrjimättömästi komissio voi 76 artiklan 
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3 kohdassa tarkoitettua menetelmää 
noudattaen hyväksyä kyseisiin 
periaatteisiin perustuvia kulujen jakamista 
koskevia suuntaviivoja.

Perustelu

Tarpeettoman kaksinkertaisen testauksen vähimmäistämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
sovittelua ja kulujen jakamista koskevia menetelmiä, joiden avulla hakijat ja luvanhaltijat 
voivat päästä sopuun. Nämä säännökset on otettu käyttöön myös REACH-asetuksen 
yhteydessä. 

Tarkistus 14
59 artiklan 3 a kohta (uusi)

3. Komissio arvioi viimeistään …* 
uudelleen tässä asetuksessa annetut 
säännökset, jotka koskevat selkärankaisille 
eläimille tehtyjen testien ja tutkimusten 
tietosuojaa. Komissio toimittaa kyseisen 
arvioinnin tulokset sekä mahdolliset 
eläinkokeiden tietosuojamääräysten 
rajoittamista koskevat muutosehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
* 7 vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

Perustelu

Tässä ehdotuksessa on selkärankaisille eläimille tehtyjen kokeiden testituloksille myönnetty 
tietosuoja, mutta tulokset on kuitenkin jaettava. Tämä kompromissi on käytännön syistä tällä
hetkellä välttämätön (muuten ei markkinoille voida tuoda lukuisia uusia tuotteita), mutta se 
on tarkistettava määräajan kuluttua. Selkärankaisille eläimille tehtyjen kokeiden määrä voi 
laskea, jos tietosuojamääräyksiä lievennetään.

Tarkistus 15
60 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Annettuaan hakijalle tilaisuuden 
kantansa esittämiseen toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä tietojen 
luottamuksellisuutta koskeva päätös, johon 
on sisällyttävä asianmukainen lausunto 
päätöksen perusteluista. Viranomaisen on 
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saatettava päätös hakijan tietoon.

Perustelu

Tietojen ilmoittamisella voi olla kaupallisesti suuri merkitys. Siksi tietojen haltijoille on 
annettava mahdollisuus esittää mielipiteensä tietojen ilmoittamisesta.

Tarkistus 16
60 artiklan 2 kohdan c a ja c b alakohta (uusi)

c a) selkärankaisille eläimille tehtyjen 
testien ja tutkimusten suorittamisesta 
vastuussa olleiden tiedemiesten ja 
laboratoriotyöntekijöiden nimet ja 
henkilötiedot;
c b) edellä 51 artiklassa tarkoitettuja 
käynnissä olevia tutkimus- tai 
kehitystarkoituksiin suoritettavia kokeita 
tai testejä koskevat tiedot.

Perustelu

Kaupallisten etujen suojelemiseen liittyvien tietojen luottamuksellisuus on arvioitava 
tapauskohtaisesti asianosaisen hakijan ilmoittamien perusteluiden pohjalta. Tutkimukseen ja 
kehitykseen liittyvät tiedot ovat joka tapauksessa usein kaupallisesti hyvin arkaluonteisia ja 
siksi niitä olisi pääsääntöisesti käsiteltävä luottamuksellisina.

Eläinkokeita suorittavaan laboratorioiden henkilöstöön kuuluvat ovat usein iskujen kohteena 
ja siksi heidän tietonsa on turvattava.

Tarkistus 17
71 artiklan 2 kohta (uusi)

2 a. Poiketen siitä, mitä edellä 2 kohdan 
b alakohdassa säädetään, voivat 
jäsenvaltiot vapauttaa hakijan 
hyväksymismenettelyyn liittyvien kulujen 
maksamisesta, mikäli hakemus koskee 
49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vähäisen käyttötarkoituksen 
kasvinsuojeluainetta tai 46 artiklan 
1 kohdassa ja 46 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua vähäisen tai pienemmän riskin 
aiheuttavaa kasvinsuojeluainetta.
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Perustelu

Kestävien ja pienviljelyksille tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kehittämisen edistämiseksi 
on jäsenvaltioilla oltava mahdollisuus myöntää lupa kyseisille aineille kustannuksitta.
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