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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta korvataan 
erityisesti direktiivi 91/414/EY. Ehdotuksen tavoitteita ovat Euroopan laajuinen 
lupamenettely (tai Euroopan laajuinen kielto apuaineille) kasvinsuojeluaineiden tehoaineille 
ja muille aineille, kuten suoja-aineille (sallittujen aineiden luettelo), tehosteaineille (sallittujen 
aineiden luettelo), ja apuaineille (kiellettyjen aineiden luettelo); kasvinsuojelulaineita koskeva 
kansallinen lupamenettely, johon liittyy helpompi vastavuoroinen tunnustaminen äskettäin 
luoduilla maantieteellisillä alueilla; asianomaisia aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden
vertaileva arviointi; uudet säännöt vertailevaa tutkimusta varten; uudet säännöt tietosuojasta ja 
luottamuksellisuudesta sekä uudet säännöt, jotka koskevat myynnin ja käytön dokumentointia. 

Vaikka kasvinsuojeluaineilla voi olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, 
kasvinsuojeluaineilla on ilmeisen merkittävä rooli laadukkaiden maataloustuotteiden 
tuotannon varmistamisessa kohtuullisin hinnoin. Tehokas tuholaiskontrolli vaatii suuren 
määrän turvallisia kemiallisia tuotteita. Kasvinsuojeluaineilla on merkittävä rooli kaikissa 
yhteisön strategioissa, joilla taataan kasvien terveys ja maaperän kaltaisten rajallisten 
luonnonvarojen käyttäminen.

Maatalous tarvitsee lupamenettelyn, joka

– on ennustettavissa oleva,
– tarjoaa luotettavia tuloksia,
– ei estä turvallisten tuotteiden pääsyä markkinoille vain menettelytapaan liittyvistä

syistä,
– johtaa yhdenmukaistamisen tehostamiseen kasvinsuojelutuotteiden markkinoille

saattamisessa,
– ottaa huomioon, että vähäisempiä käyttötarkoituksia varten tarvitaan erityissäännöt,
– luo tasapuoliset toimintaedellytykset maanviljelijöille Euroopassa ja
– vähentää tällä tavoin muodoltaan laittomia käytäntöjä (kauppaa ja käyttöä) 

Euroopassa.

Esittelijä tukee komission lähestymistavan yleisiä tavoitteita helpottaa testattujen, turvallisten 
ja ympäristöystävällisempien kasvinsuojeluaineiden tunnustamista ja saatavuutta tietyllä 
vyöhykkeellä, yhdenmukaistaa inaktiivisten aineiden lupamenettelyä ensimmäisen kerran, 
tunnustaa tarve erityisiin sääntöihin, jotka koskevat vähäisempiä käyttötarkoituksia, ja saattaa 
lupamenettely kattavammaksi.

Esittelijä ehdottaa kuitenkin muutoksia lupamenettelyn tehostamiseksi lyhentämällä
määräaikoja, jotka ovat luonteeltaan vain menettelytapaan liittyviä. Esittelijä ehdottaa – toisin
kuin komissio – myös direktiivin 91/414/EY mukaisen väliaikaisen luvan säilyttämistä, jotta 
turvalliset ja innovatiiviset tuotteet voitaisiin toimittaa maanviljelijöille mahdollisimman 
nopeasti. Lisäksi ehdotetaan rinnakkaistuontia koskevia säännöksiä lupamenettelyn 
yhdenmukaistamiseksi edelleen. Esittelijä myös ehdottaa kasvinsuojeluaineen vyöhykkeiden 
välisen vastavuoroisen tunnustamisen helpottamista, sekä sitä, että jäsenvaltiot voisivat 
asettaa käytölle lisäehtoja erilaisten käyttötapojen mukaan jne.
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Niiden lupien osalta, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden käyttämistä vähäisiin 
käyttötarkoituksiin, ehdotetaan muutoksia tarkoituksena kannustaa jäsenvaltioita, komissiota 
ja yrityksiä investoimaan enemmän tähän alaan.

Kasvinsuojeluaineen luvan olisi perustuttava riskipohjaiseen lähestymistapaan, koska tiettyyn 
aineeseen liittyvä riski voi vaihdella huomattavasti annostelun, lieventämistoimenpiteiden ja 
luonnonympäristön vaikutuksesta. Poistamisperusteiden käyttöönoton pitäisi olla 
poikkeuksellista. Siksi esittelijä ehdottaa, että näiden komission ehdottamien 
poistamisperusteiden luonnetta muutetaan suurimmaksi osaksi, ja että niiden perusteella tietyt 
aineet luokitellaan "tarkkailtaviksi aineiksi", joille on tehtävä vertaileva arviointi. 
Tarkkailtavien aineiden lupa-ajan olisi oltava sama kuin muiden aineiden, koska 
erityisvalvonta on pakollista ja lupa voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Kestävää ja tehokasta tuholaistorjuntaa varten tarvitaan uusia ja innovatiivisia tuotteita. Uusia 
tuotteita voidaan tuottaa vain, jos tutkimukseen osallistuvien yritysten tiedot ja 
tutkimustulokset ovat riittävän suojan alaisia.

Tarpeeton määritelmä "ympäristön kannalta hyvistä käytännöistä" ja integroitujen 
tuholaistoiminnan periaatteiden noudattamisen määräaika on poistettu.

Esittelijä on yrittänyt helpottaa maanviljelijöiden byrokraattista taakkaa. Koska suuri osa 
täytäntöönpanotoimista jää komitologian piiriin, vastuu maanviljelijöiden hallinnollisen 
taakan lievittämisestä kuuluu pääosin jäsenvaltioille ja komissiolle. Koska ehdotetut 
komitologiasäännöt eivät noudata neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission 
viimeisimpiä sopimuksia, esittelijä pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan asiaa 
lähemmin tästä näkökulmasta. Päätöksiä, jotka ovat luonteeltaan lainsäädännöllisiä, ei pitäisi 
jättää komission yksinoikeuden alaisiksi.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Monentyyppiset kasvit ovat 
kiinnostavia yhteisössä sekä suurtuotannon 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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että pienimuotoisen tuotannon 
näkökulmasta. Tätä tuotannon 
monimuotoisuutta olisi suojeltava 
sallimalla erilaisten kasvinsuojeluaineiden 
käyttö. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu ja samanaikaisesti varmistaa 
Euroopan maatalouden kilpailukyky.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
herkkien väestöryhmien, kuten raskaana 
olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten 
suojeluun. Olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, että 
yritykset osoittavat, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

Perustelu

Hyväksyttävien toimenpiteiden ja päätösten ei pidä heikentää yhteisön maatalouden 
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tehoaineita saa sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on 
osoitettu, että niistä on selkeää hyötyä 
kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta 
olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön. Jotta 
saavutettaisiin sama suojelun taso kaikissa 
jäsenvaltioissa, päätös tällaisten aineiden 
hyväksymisestä tai hyväksymättä 
jättämisestä olisi tehtävä yhteisön tasolla.

(9) Tehoaineita saa sisällyttää 
kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on 
osoitettu, että niistä on selkeää hyötyä 
kasvintuotannossa ja ettei niillä tai niiden 
jäämillä voi olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön. 
Jotta saavutettaisiin sama suojelun taso 
kaikissa jäsenvaltioissa, päätös tällaisten 
aineiden hyväksymisestä tai hyväksymättä 
jättämisestä olisi tehtävä yhteisön tasolla.

Perustelu

Jäämillä on haitallisempi vaikutus kuin itse aineella. Siksi on tutkittava jäämien vaikutuksia 
ihmisen ja eläimen terveyteen ja ympäristöön. 

Tarkistus 4
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tehoaineen hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä 
oltava rajoitettu. Hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi oltava suhteessa 
asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin 
mahdollisiin riskeihin. Kyseessä olevia 
aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä 
tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys 
olisi otettava huomioon tehtäessä 
hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä. 
Ensimmäisen uusimisen jälkeen aineita olisi 
tarkasteltava uudelleen ainoastaan, jos on 
syytä epäillä, etteivät ne enää täytä tämän 
asetuksen vaatimuksia.

(13) Tehoaineen hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä 
oltava rajoitettu. Kyseessä olevia aineita 
sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä 
tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys 
olisi otettava huomioon tehtäessä 
hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä. 
Ensimmäisen uusimisen jälkeen olisi 
pantava täytäntöön näiden aineiden 
säännöllinen uusimisohjelma.

Perustelu

Tällä tarkistuksella taataan, että uudet ja vanhat aineet, jotka on sisällytetty hyväksyttyihin 
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aineisiin vuodesta 1991 (direktiivin 91/414 liite 1), tarkastellaan uudelleen säännöllisesti ja 
niiden haitallisuus otetaan huomioon.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö on 
asetettava kasvintuotannon parantamisen 
edelle kasvinsuojeluaineiden lupia 
myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, että niistä on selkeästi 
hyötyä kasvintuotannolle ja ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö on 
asetettava kasvintuotannon parantamisen 
edelle kasvinsuojeluaineiden lupia 
myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan markkinoille, 
olisi siksi osoitettava, että niillä ei ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveydelle tai ympäristölle ja että niistä on 
selkeästi hyötyä kasvintuotannolle 
kyseisellä maantieteellisellä alueella.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

(22 a) Erilaisten ja turvallisten 
kasvinsuojeluaineiden saatavuus on 
tarpeen optimaalista tuholaistorjuntaa 
varten. Näin ollen lupamenettelyn olisi
oltava mahdollisimman nopea. Väliaikaiset 
luvat olisi säilytettävä ja rinnakkaistuontia 
koskevat säännöt yhdenmukaistettava. 

Tarkistus 7
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, 
yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan 
hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja 
kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen 
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saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 
jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
ekologiset ja ilmastolliset olot ovat 
vastaavat. Tällaisen vastavuoroisen 
tunnustamisen helpottamiseksi Euroopan 
unioni olisi jaettava 
hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla vallitsevat 
vastaavat olosuhteet.

saatavuuden varmistamiseksi muiden 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden 
jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden 
ekologiset ja ilmastolliset olot ovat 
vastaavat. Tällaisen todellisen
vastavuoroisen tunnustamisen 
toteuttamiseksi Euroopan unioni olisi 
jaettava hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla 
vallitsevat vastaavat olosuhteet.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa
käyttöön EU-tasoinen lupamenettely, jossa on otettava huomioon myös käyttöä koskevat 
lisävaatimukset ja -rajoitukset (esimerkiksi vaatimukset, jotka koskevat etäisyyksiä, käytön 
lyhytaikainen kieltäminen jne.).

Tarkistus 8
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Vastavuoroinen tunnustaminen 
tietyllä vyöhykkeellä vauhdittaa ja 
helpottaa kasvinsuojeluaineiden 
lupamenettelyä. Koska käyttötavat ja 
luonnonolosuhteet voivat vaihdella 
vyöhykkeen sisällä, jäsenvaltiolla pitäisi 
olla oikeus asettaa erityisiä käyttöehtoja. 
Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 
tunnustamaan jonkun jäsenvaltion samalla 
vyöhykkeellä toteuttamaa luvan 
peruuttamista, jos ne voivat todistaa, että 
olosuhteet niiden vyöhykkeellä sallivat 
turvallisen käytön. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä kasvinsuojeluaineen 
lupamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

(24 b) Jäsenvaltioiden jakaminen 
lupavyöhykkeisiin katsotaan ensimmäiseksi 
askeleeksi kohti kasvinsuojeluaineiden 
yhtenäisiä sisämarkkinoita, joilla 
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kasvinsuojeluaineen lupa on voimassa 
kaikkialla EU:ssa. Komissio laatii 
säännöllisin väliajoin 
edistymiskertomuksen
kasvinsuojeluaineiden sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta. Se esittää ehdotuksia 
toimenpiteiksi, jotka mahdollistavat 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
mahdollisimman nopeasti.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa 
käyttöön EU-tasoinen lupa. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voi olla vyöhykekohtainen 
lupa, jossa yhdellä vyöhykkeellä sijaitsevan jäsenvaltion antama lupa kasvinsuojeluaineelle 
on voimassa kaikissa saman vyöhykkeen maissa. Tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden 
sisämarkkinoiden toteuttaminen, mikä merkitsee sitä, että yhdessä EU:n jäsenvaltiossa 
annettu kasvinsuojeluaineen lupa on automaattisesti voimassa kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Neuvosto 
sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet, johon 
kuuluvat hyvä kasvinsuojelukäytäntö ja 
ympäristön kannalta hyvät käytännöt.
Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava 
siirtymäaika tarvittavien rakenteiden 
luomiseksi, jotta kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjät pystyvät soveltamaan integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteita.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein 
ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava siirtymäaika 
tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta 
kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät 
soveltamaan integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita.
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Perustelu

Ristikkäisiä velvoitteita koskevien uusien velvoitteiden käyttöönotto on hylättävä.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

(37 a) On tärkeää, että toimijoilla on samat 
mahdollisuudet päästä markkinoille, ja 
erityisen tärkeää on mahdollistaa pienten 
ja keskikokoisten yritysten toiminta, jotta 
varmistetaan turvallisten ja tehokkaiden 
kasvinsuojeluaineiden riittävä saatavuus 
maanviljelijöille. 

Perustelu

Eri toimijoiden markkinoille pääsyn yhtäläiset edellytykset edistävät innovaatiota ja uusien 
tuotteiden kehittämistä ja nykyisten parantamista, kilpailua markkinoilla ja useampien 
tuotteiden saatavuutta maanviljelijöille. 

Tarkistus 12
Johdanto-osan 38 kappale

(38) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 882/2004 säädetään 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevista 
valvontatoimenpiteistä elintarvikkeiden 
kaikissa tuotantovaiheissa, myös 
kasvinsuojeluaineita koskevan tietojen 
kirjaamisen yhteydessä. Samankaltaisia 
sääntöjä olisi sovellettava asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 soveltamisalaan 
kuulumattomien kasvinsuojeluaineiden 
varastointiin ja käyttöön.

(38) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 882/2004 säädetään 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevista 
valvontatoimenpiteistä elintarvikkeiden 
kaikissa tuotantovaiheissa, siinä määrin 
kuin kasvinsuojeluaineita käytetään 
suoraan elintarvikkeiden tuotannossa,
myös kasvinsuojeluaineita koskevan tietojen 
kirjaamisen yhteydessä.
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Perustelu

Asetuksella (EY) N:o 882/2004 ja kasvinsuojeluaineilla ei ole mitään yhteyttä.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

(38 a) Maanviljelijöiden byrokraattisen 
taakan olisi oltava mahdollisimman pieni.

Tarkistus 14
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 varovaisuuden 
periaatteeseen sen varmistamiseksi, että 
markkinoille saatetuilla aineilla tai 
tuotteilla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa asetuksen tarkoitus on ilmaistu vain johdanto-osan kappaleissa. 
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Tarkoitus olisi vahvistettava ensimmäisissä artikloissa. Varovaisuusperiaatteesta on säädetty 
vain johdanto-osan 8 kappaleessa ja 13 artiklan 2 kohdassa. On parempi viitata siihen 
asetuksen ensimmäisissä artikloissa. 

Tarkistus 15
3 artiklan 9 a kohta (uusi)

9 a) 'rinnakkaiskaupalla'
kasvinsuojeluaineiden tuontia 
jäsenvaltiosta, jossa tämä tuote on jo 
hyväksytty direktiivissä 91/414/ETY tai 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti, sen saattamiseksi 
markkinoille tuojana toimivassa 
jäsenvaltiossa, jossa tämä 
kasvinsuojeluaine tai identtinen viitetuote 
on hyväksytty direktiivissä 91/414/ETY tai 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti; 

Perustelu

On annettava selkeä määritelmä ja määriteltävä yhtäläiset yhteisön vähimmäisperiaatteet, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista rinnakkaiskaupan välityksellä.

Tarkistus 16
3 artiklan 9 b kohta (uusi)

9 b) 'identtisellä'
kasvinsuojeluaineet katsotaan identtisiksi, 
jos:
– niillä on yhteinen alkuperä,
– ne ovat saman yrityksen, tytäryrityksen 
tai lisenssivalmistajan valmistamia tuotteita 
tai
– ne on vähintäänkin valmistettu saman 
kaavan mukaisesti saman tehoaineen 
avulla ja niiden vaikutukset ovat identtiset, 
ottaen huomioon erityisesti erot, joita voi 
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ilmetä maatalouteen, kasvien terveyteen ja 
ympäristöön sekä varsinkin ilmasto-oloihin 
liittyvien edellytysten mukaisesti.

Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden markkinoille saattamisen yksinkertaistettua menettelyä
rinnakkaistuonnin kautta pitäisi soveltaa vain silloin, jos tuontituote on identtinen hyväksytyn 
tuotteen kanssa. Näin ollen on määriteltävä termi "identtinen".

Tarkistus 17
3 artiklan 10 kohta

hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
kasvinsuojeluaineen saattamiseen 
markkinoille alueellaan;

hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
kasvinsuojeluaineen saattamiseen 
markkinoille vyöhykkeellä;

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa 
käyttöön EU-tasoinen lupa.

Tarkistus 18
3 artiklan 18 kohta

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet sekä viljelmiä ja biologisia 
näkökohtia koskeva valvonta;

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen edellytysten 
mukaisesti siten, että varmistetaan paras 
mahdollinen teho pienimmällä tarvittavalla 
määrällä ottaen huomioon resistanssin 
hallinta, paikalliset olosuhteet sekä viljelmiä 
ja biologisia näkökohtia koskeva valvonta;

Tarkistus 19
3 artiklan 19 kohta



PE 382.298v03-00 14/68 AD\660810FI.doc

FI

’ympäristön kannalta hyvällä käytännöllä’ Poistetaan.
kasvinsuojelukäytäntöä, johon kuuluu 
kasvinsuojeluaineiden käsittely ja käyttö 
tavalla, jolla saastutetaan ympäristöä vain 
pienimmällä mahdollisella määrällä;

Perustelu

"Ympäristön kannalta hyvää käytäntöä" koskeva määritelmä on tarpeeton ja aiheuttaa turhaa 
sekaannusta. Ympäristön suojeleminen on osa lupamenettelyä. Ympäristönsuojelu on myös 
osa integroitua tuholaistorjuntaa ja hyvää kasvinsuojelukäytäntöä.

Tarkistus 20
3 artiklan 21 kohta

’tietosuojalla’ testin tai tutkimuksen 
kuulumista tietosuojan piiriin, jos sen 
omistajalla on oikeus estää käyttämästä sitä 
toisen henkilön hyödyksi

'tietosuojalla' testin tai tutkimuksen, mukaan 
lukien yhteenvedon, kuulumista tietosuojan 
piiriin, jos sen omistajalla on oikeus estää 
käyttämästä sitä toisen henkilön hyödyksi.

Tarkistus 21
3 artiklan 21 a kohta (uusi)

21 a) 'esittelevällä jäsenvaltiolla'
jäsenvaltiota, joka myöntyy ottamaan 
vastuulleen tehoaineiden, suoja-aineiden 
tai tehosteaineiden arvioinnin. Sen on 
suoritettava tämä tehtävä ammattimaisesti 
ja julkaistava vaikutustenarviointiraportti
annetussa määräajassa. 

Perustelu

Esittelevän jäsenvaltion määritelmän antaminen katsotaan tarpeelliseksi.
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Tarkistus 22
3 artiklan 21 b kohta (uusi)

21 b) 'kohtuuttomalla haittavaikutuksella 
ympäristöön'
vaikutusta, joka voi peruuttamattomasti 
muuttaa biologista monimuotoisuutta ja 
biotooppeja, kuten siten, että tiettyihin 
lajeihin kohdistuva merkittävä häiriö voisi
ajan mittaan johtaa niiden kuolemiseen 
sukupuuttoon.

Perustelu

Termiä kohtuuton ei koskaan määritellä tarkasti. 

Tarkistus 23
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 terveyteen, erityisesti niiden 
käyttäjien terveyteen, jotka ovat suorassa 
kontaktissa tuotteisiin, ja erityistä huomiota 
on kiinnitettävä herkkiin väestöryhmiin, 
kuten hedelmällisessä iässä oleviin naisiin, 
sikiöihin ja lapsiin murrosikään saakka, tai 
eläinten terveyteen ottaen huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen;

Or. fr

Perustelu

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aineilla ei pitäisi olla mitään negatiivisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen, etenkään herkkiin väestöryhmiin ja ympäristöön. Tämä on linjassa EP:n 
kantaan (päätöslauselma P5_TA(2002)0276,(4)) sekä neuvoston kantaan suhteessa direktiivin 
91/414 tarkistusta koskevaan komission tiedonantoon. Maatalouden työntekijöitä ja 
maanviljelijöitä, jotka joutuvat suoraan kontaktiin aineiden kanssa täyttäessään ruiskuja tai 
jotka joutuvat alttiiksi aineille työskennellessään pelloilla, olisi myös pidettävä korkean riskin 
ryhmänä.
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Tarkistus 24
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) toksilogian tai ympäristön kannalta 
merkittävien jäämien mittaamiseksi on 
oltava yleisesti käytettäviä menetelmiä.

c) kaikkien kasvinsuojeluaineiden jäämien 
mittaamiseksi on oltava yleisesti käytettäviä 
menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa huolen tasoon monilla 
ympäristön ja biologian osa-alueilla.

Tarkistus 25
4 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Kasvinsuojeluaineiden käytön, joka on 
hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaista ja 
jossa otetaan huomioon tavanomaiset
käyttöolosuhteet, on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

3. Kasvinsuojeluaineiden käytön, joka on 
asianmukaisen käytön mukaista ja jossa 
otetaan huomioon todelliset
käyttöolosuhteet, on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Tarkistus 26
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen suoraan tai 
juomaveden, elintarvikkeiden, rehun tai 
ilman välityksellä, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, kun 
käytettävissä on menetelmät tällaisten 
vaikutusten arvioimiseksi, eikä 
pohjaveteen; 

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia:

i) ihmisten terveyteen, kiinnittäen erityistä 
huomiota herkkiin väestöryhmiin, kuten 
hedelmällisessä iässä oleviin naisiin, 
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ihmisalkioihin, sikiöihin ja lapsiin aina 
murrosikään saakka;
ii) tai eläinten terveyteen suoraan tai 
juomaveden, elintarvikkeiden, rehun tai 
ilman välityksellä, napa-alueelle 
kaukokulkeutuvat ilmansaasteet mukaan 
lukien, vaikutuksia työterveyteen eikä 
muita epäsuoria vaikutuksia ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset, eikä pohjaveteen;

Tarkistus 27
4 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii alakohta

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin 
lajeihin;

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin 
lajeihin, kuten kyseisten lajien 
käyttäytymiseen;

Perustelu

Liian usein tutkitaan vain kuolleisuutta eikä vaikutusta käyttäytymiseen. Näin ollen 
määritelmää on tarkennettava.

Tarkistus 28
4 artiklan 3 kohdan e alakohdan iii alakohta 

iii) sen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikki kasvinsuojeluaineet vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen. Biologinen 
monimuotoisuus on hyvin laaja käsite eikä sillä ole rajoja. Kuten keskustelu muuntogeenisten 
organismien luvista osoittaa, ei ole olemassa tieteellisesti perusteltua menettelyä, jolla 
arvioidaan vaikutuksia biodiversiteettiin kokonaisuudessaan. Ehdotettu teksti on 
biosididirektiivin mukainen. 
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Tarkistus 29
8 artiklan 2 kohta

2. Täydellisen asiakirja-aineiston on 
sisällettävä 1 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja käsittelevät testi- ja 
tutkimusraportit kokonaisuudessaan. Se ei 
saa sisältää raportteja testeistä tai 
tutkimuksista, joissa tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta annetaan 
tarkoituksellisesti ihmisille.

2. Täydellisen asiakirja-aineiston on 
sisällettävä 1 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja käsittelevät testi- ja 
tutkimusraportit kokonaisuudessaan.

Perustelu

Ihmisiä koskevien jo saatavilla olevien, tieteellisesti todistettujen ja eettisesti hyväksyttyjen 
tietojen hylkääminen on vastoin tieteellisiä periaatteita ja muuttaa riskinhallintaa koskevien 
päätösten laatua. 

Tarkistus 30
9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jos yksi tai useampi 8 artiklassa 
säädetyistä tiedoista puuttuu, jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta hakijalle ja asetettava 
määräaika niiden toimittamiselle.

2. Jos yksi tai useampi 8 artiklassa 
säädetyistä tiedoista puuttuu, jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta hakijalle ja asetettava 
määräaika, joka on enintään kolme 
kuukautta, niiden toimittamiselle. Tällöin 
sovelletaan 7 artiklan 3 kohtaa.

Perustelu

Puuttuvien tietojen lisäämiselle on asetettava määräaika. Nimettyjen valtioiden on 
noudatettava samaa tietosuojan ja luottamuksellisuuden tasoa kuin esittelevän jäsenvaltion.

Tarkistus 31
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9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos hakemuksen mukana toimitettu 
asiakirja-aineisto sisältää kaikki 8 artiklassa 
säädetyt tiedot, esittelevän jäsenvaltion on 
ilmoitettava hakijalle, komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja viranomaiselle hakemuksen 
olevan hyväksyttävä ja aloitettava 
tehoaineen arviointi.

3. Jos hakemuksen mukana toimitettu 
asiakirja-aineisto sisältää kaikki 8 artiklassa 
säädetyt tiedot, esittelevän jäsenvaltion on 
ilmoitettava hakijalle, komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja viranomaiselle hakemuksen 
olevan hyväksyttävä ja aloitettava 
tehoaineen arviointi. Esittelevä jäsenvaltio 
voi aloittaa tehoaineen arvioinnin 
välittömästi asiakirja-aineiston saatuaan.

Perustelu

Menettelyn nopeuttamiseksi esittelevä jäsenvaltio saa aloittaa tehoaineen arvioinnin 
välittömästi.

Tarkistus 32
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 yhdeksän 
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. Siinä tapauksessa 
kahdentoista kuukauden määräaikaa 
jatketaan jäsenvaltion myöntämällä 
lisäajalla. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja viranomaiselle. 

Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista. Jäsenvaltio voi kuulla viranomaista.

Tällöin sovelletaan 7 artiklan 3 kohtaa.

Perustelu

Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus nopeuttaa menettelyä ja varmistaa riittävä tietosuoja.
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Tarkistus 33
13 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kuuden kuukauden kuluessa 12 artiklan 
2 kohdassa säädetyn viranomaisen tekemän 
päätelmän vastaanottamisesta komissio 
esittää 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kertomuksen (jäljempänä 
’tarkastelukertomus’), jossa se ottaa 
huomioon esittelevän jäsenvaltion 
11 artiklan mukaisen 
arviointikertomusluonnoksen ja 
viranomaisen 12 artiklan mukaisen 
päätelmän.

1. Kolmen kuukauden kuluessa 12 artiklan 
2 kohdassa säädetyn viranomaisen tekemän 
päätelmän vastaanottamisesta komissio 
esittää 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kertomuksen (jäljempänä 
’tarkastelukertomus’), jossa se ottaa 
huomioon esittelevän jäsenvaltion 
11 artiklan mukaisen 
arviointikertomusluonnoksen ja 
viranomaisen 12 artiklan mukaisen 
päätelmän. 

Perustelu

Komissio ei tarvitse puolta vuotta laatiakseen kertomuksen täysin tutkituista asiakirjoista. 
Menettelyä on nopeutettava.

Tarkistus 34

14 artiklan 2 kohta

2. Uusiminen on voimassa toistaiseksi. 2. Hyväksyntä voidaan uusia yhden tai 
useamman kerran enintään kymmeneksi 
vuodeksi.

Perustelu

Hyväksynnän ei pitäisi olla ajallisesti rajoittamaton ensimmäisen uusimisen jälkeen. Ainetta 
on arvioitava ja tutkittava kun se on ollut yli kymmenen vuotta käytössä, jotta vastuussa 
olevat viranomaiset voivat reagoida mahdollisiin pitkän aikavälin vaikutuksiin. Päätökset 
olisi tehtävä tieteellinen ja tekninen nykytietämys huomioon ottaen 4 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 35
24 artiklan 1 kohta
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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. Tehoaine, joka täyttää 4 artiklassa 
säädetyt kriteerit ja ainakin yhden liitteessä 
II olevassa 4 kohdassa säädetyistä
kriteereistä, luokitellaan ja hyväksytään 
'korvaavaksi aineeksi'.

Kyseistä ainetta nimitetään jäljempänä
’korvaavaksi aineeksi’.

Hyväksymisaika on kymmenen vuotta. 
Tällöin ei sovelleta 14 artiklan 2 kohtaa.

Perustelu

Korvaavien aineiden hyväksymisaika on kymmenen vuotta. Korvaava aine sekä sen terveys-
ja ympäristövaikutukset tutkitaan täysin lupamenettelyssä. Tehoaineen lupaa tarkastellaan 
säännöllisesti ja lupa voidaan peruuttaa milloin tahansa, jos markkinoilla syntyy uusia 
huolenaiheita tai parempia tuotteita. Kasvinsuojeluaineiden tuottajat ja käyttäjät tarvitsevat 
varmemman oikeusperustan. 

(Muutetun kohdan viimeinen lause on voimassa vain siinä tapauksessa, että asiasta vastaava 
valiokunta ei hyväksy tarkistusta 34).

Tarkistus 36
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kun apuainetta käytetään 
kasvinsuojeluaineissa, jolle on myönnetty 
lupa direktiivin 91/414/ETY1 tai tämän 
asetuksen nojalla, sitä pidetään 
rekisteröitynä asetuksen (EY) 
N:o 1907/20062 mukaisesti erityiskäyttöön 
kasvinsuojeluaineissa.
____________
1 Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 
15 päivänä heinäkuuta 1991 annettu neuvoston 
direktiivi 91/414/ETY (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).
2 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
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lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), 
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY ja komission 
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, 
30.12.2006, s. 1). 

Perustelu

Tarkoituksena on välttää kasvinsuojeluaineissa käytettävien apuaineiden päällekkäinen 
sääntely sekä tässä asetuksessa että REACH-asetuksessa.

Tarkistus 37
28 a kohta (uusi)

28 a artikla

Väliaikainen lupa
1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 
uusien valmisteiden maatalouden käyttöön 
saattamisen helpottamiseksi sallia 
väliaikaisesti enintään kolmen vuoden ajan 
edellä 11 artiklassa tarkoitetun 
arviointikertomuksen perusteella vielä 
hyväksymättömiä tehoaineita sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen edellyttäen, että tehoaineita 
koskeva asiakirja-aineisto täyttää 4 ja 
8 artiklan mukaiset ja suunniteltua käyttöä 
koskevat vaatimukset. Tarvittaessa lupaan 
sisältyy asetuksen (EY) N:o 396/2005 
15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät.

2. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle suorittamansa asiakirjojen 
arvioinnin tuloksista ja väliaikaisen 
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hyväksymisen edellytyksistä.

3. Kun asiakirjat on arvioitu, voidaan 
päättää 76 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, että tehoaine ei 
täytä edellä 4 artiklassa esitettyjä 
vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väliaikainen lupa peruutetaan. 

4. Jos tehoaineen luvasta ei ole tehty 
päätöstä kolmen vuoden määräajan 
päättyessä, esittelijänä toimiva jäsenvaltio 
voi määrätä kolmen vuoden väliaikaisesta 
lisäluvasta.

Tällöin sovelletaan 56 ja 60 artiklaa.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa direktiivin 91/414 väliaikaista lupaa koskevan 8 artiklan säilyttämistä.
Kokemus ei anna perusteita sen poistamiseen. Ei ole takeita siitä, että luvan myöntäminen ei 
vie kahta vuotta – tai esittelijän ehdottamaa puoltatoista vuotta – pidempään. Maanviljelijät 
tarvitsevat laajan valikoiman tuotteita tuholaisten kontrollointia ja resistenttien kantojen 
torjuntaa varten. Heidän valintojensa perusteeton rajoittaminen johtaa epätoivottuihin 
tuholaisongelmiin tai laittomaan käyttöön. Aine olisi toimitettava saataville heti kun 
ensimmäinen turvallinen käyttö on todettu, jotta maanviljelijät saisivat käyttöönsä uusia ja 
innovatiivisia tuotteita. 

Tarkistus 38
29 artiklan 6 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Yhdenmukaisissa periaatteissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon tehoaineiden, 
suoja-aineiden, tehosteaineiden ja 
apuaineiden välinen vuorovaikutus. 

Perustelu

On tehtävä selväksi, että eri aineiden välinen vuorovaikutus otetaan huomioon 
lupamenettelyssä. Asianomaisten aineiden tarkastelu erikseen ei ole riittävää. 

Tarkistuksen pyrkimyksenä on ennen kaikkea selventäminen. Se on jo epäsuorasti mainittu 
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25 artiklan 2 kohdassa; 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä; 29 artiklan 4 kohdassa 
ja yhdenmukaisissa periaatteissa. 

Tarkistus 39
30 artiklan otsikko ja 1 kohta

Sisältö Luvan sisältö
1. Luvassa on määritettävä ne viljelykasvit 
ja tarkoitukset, joihin kasvinsuojeluainetta 
saa käyttää.

1. Luvassa, jonka on oltava malliltaan 
vakio, on määritettävä ne viljelykasvit ja 
tarkoitukset, joihin kasvinsuojeluainetta saa 
käyttää.

Perustelu

Lupalomakkeen on oltava tarkka ja identtinen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 40
30 artiklan 2 kohta

2. Luvassa on vahvistettava 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat vaatimukset. 
Vaatimuksiin on sisällyttävä tehoaineiden, 
suoja-aineiden ja tehosteaineiden 
hyväksymistä koskevassa asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja vaatimusten 
noudattamiseksi edellytetyt 
käyttöolosuhteet. Luvan on sisällettävä 
kasvinsuojeluaineen luokitus 
direktiivin 1999/45/EY tarkoituksia varten.

2. Luvassa on vahvistettava 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat vaatimukset. 
Vaatimuksiin on sisällyttävä tehoaineiden, 
suoja-aineiden ja tehosteaineiden 
hyväksymistä koskevassa asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja vaatimusten 
noudattamiseksi edellytetyt 
käyttöolosuhteet. 

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus jätetään usein 
luvanhaltijalle. Yhdenmukainen merkitseminen olisi toteutettava yhteisön tasolla. Ilmoittajan 
– ei alueellisena esittelijänä toimivan jäsenvaltion – tulisi olla vastuussa luokittelusta. 
Tehtävän antaminen alueellisena esittelijänä toimivalle jäsenvaltiolle johtaa huomattaviin 
viipeisiin käsittelyssä, ja se voi johtaa erilaiseen luokitteluun kullakin alueella ja/tai kussakin 
jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 41
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.

Perustelu

Velvoite ilmoittaa naapureille on liian byrokraattinen, koska kestävää käyttöä koskevassa 
direktiivissä säädetään kaikista tarpeellisista riskinehkäisytoimista.

Tarkistus 42
32 artiklan 1 kohta

1. Henkilön, joka haluaa saattaa 
kasvinsuojeluaineen markkinoille, on 
haettava lupaa henkilökohtaisesti tai 
edustajan kautta jokaisessa jäsenvaltiossa, 
jossa kasvinsuojeluaine aiotaan saattaa 
markkinoille.

1. Henkilön, joka haluaa saattaa 
kasvinsuojeluaineen markkinoille, on 
haettava lupaa henkilökohtaisesti tai 
edustajan kautta yhdessä EU:n 
jäsenvaltiossa, ja lupa on voimassa koko 
vyöhykkeellä.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa 
käyttöön EU-tasoinen lupa.

Tarkistus 43
34 artikla

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama 
jäsenvaltio, jollei muu samalla 
vyöhykkeellä sijaitseva jäsenvaltio ota sitä 
käsiteltäväkseen. Hakemuksen käsittelevä 

Hakemuksen käsittelee viitejäsenvaltio 
yhteistyössä kaikkien tietyllä vyöhykkeellä 
sijaitsevien jäsenvaltioiden kanssa. 
Kaikkien muiden vyöhykkeellä sijaitsevien 
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jäsenvaltio ilmoittaa asiasta hakijalle. jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän 
työskentelyyn. Työtaakka on jaettava 
hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
ehdotuksen mukaisesti.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
pyynnöstä toinen jäsenvaltio, joka sijaitsee 
samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on 
jätetty, tekee sen kanssa yhteistyötä 
työtaakan tasapuolisen jakautumisen 
varmistamiseksi.
Muut jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat samalla 
vyöhykkeellä, jolla hakemus on jätetty, 
eivät käsittele asiaa, vaan odottavat 
hakemusta käsittelevän jäsenvaltion 
arvioinnin valmistumista.

Vyöhykkeellä sijaitsevat jäsenvaltiot voivat 
komission suostumuksella hyväksyä 
yksityiskohtaisia sääntöjä ensimmäisen 
kohdan soveltamiseksi.

Perustelu

Lupaehdot on yhdenmukaistettava. Jäsenvaltiolle olisi suotava tietyn asteisen joustavuuden 
mahdollisuus komission suostumuksella.

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. Kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien
jäsenvaltioiden on 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti myönnettävä tai evättävä lupa 
hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
päätelmien perusteella. Kaikkien 
vyöhykkeellä sijaitsevien jäsenvaltioiden on 
sallittava kyseinen kasvinsuojeluaine samoin 
edellytyksin.

Perustelu

Luvan yhdenmukaistaminen.
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Tarkistus 45
35 artiklan 3 kohta

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 
ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten osalta voidaan asettaa 
lisäedellytyksiä.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 
ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen:

a) jäsenvaltiot voivat asettaa erityisten 
ehtojen ja käyttörajoitusten hyväksymiselle 
ehtoja, jos on olemassa oikeaksi osoitettua 
tieteellistä näyttöä siitä, että alkuperäisen 
luvan ehdot ja rajoitukset eivät ole riittäviä 
käytön erityisedellytysten, käyttötapojen, 
ravintotottumusten tai muiden olennaisten 
olosuhteiden vuoksi.

b) 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten osalta voidaan asettaa 
lisäedellytyksiä.

Perustelu

Käyttö ja käytön mahdolliset ongelmat voivat vaihdella huomattavasti jäsenvaltioiden – jopa 
samalle vyöhykkeelle kuuluvien – välillä. Siksi jäsenvaltioiden pitäisi voida vahvistaa 
lisäehtoja ja -rajoituksia käytölle.

Tarkistus 46
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, joka voi 
olla enintään neljä kuukautta.
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Perustelu

Määräajat on asetettava, jotta menettelyt voidaan määritellä tarkkaan.

Tarkistus 47
38 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
saatettava viranomaisen saataville 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut 
asiakirjat. Viranomaisen on ylläpidettävä 
rekisteriä, jossa ovat rekisteröityinä kaikki 
luvat eri jäsenvaltioissa.

Perustelu

Keskuselimen eli viranomaisen olisi pysyttävä eri jäsenvaltioissa myönnettyjen aineiden 
lupien jäljillä.

Tarkistus 48
38 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä viipymättä 
saatettava muiden jäsenvaltioiden, 
viranomaisen ja komission saataville 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut 
asiakirjat.

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä viipymättä 
saatettava muiden jäsenvaltioiden ja 
komission saataville 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Perustelu

Ks. 38 artiklan 1 a kohdan (uusi) perustelu.

Tarkistus 49
39 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

kasvihuoneessa käyttöä tai sadonkorjuun 
jälkeistä tai siementen käsittelyä varten 
riippumatta vyöhykkeestä, jolla 
viitejäsenvaltio sijaitsee.

Perustelu

Vyöhykkeiden vastavuoroinen tunnustaminen olisi laajennettava siementen käsittelyyn 
siemenkaupan helpottamiseksi. Siementen käsittelyn markkinat ovat pienet ja innovatiiviset ja 
niitä hallitsevat pienet ja keskikokoiset yritykset. Korkeat lupakustannukset ja monimutkaiset 
menettelyt johtaisivat muuten moniin käsittelytekniikkoihin, joita yleensä käytetään paljon 
pienemmille kasvinsuojeluaineille kuin pellolla paikan päällä tehtävissä.

Tarkistus 50
39 artiklan 2 kohta

2. Vastavuoroista tunnustamista ei sovelleta 
korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio arvioi tuotteet perusteellisesti ja myöntää niille luvan 
tiukkoja ehtoja soveltaen. Hyvin suuri osa aineista voidaan katsoa korvaaviksi aineiksi. Tämä 
synnyttäisi kaksi rinnakkaista hyväksymisjärjestelmää ja tarpeetonta hallinnollista 
kuormitusta jäsenvaltioille sekä heikentäisi selvästi vyöhykekohtaista lupajärjestelmää.

Tarkistus 51
39 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Eri vyöhykkeille kuuluvat jäsenvaltiot 
voivat soveltaa vastavuoroista 
tunnustusmenettelyä 
vapaaehtoisesti.Tällöin ei sovelleta 1 
kohdan a alakohtaa.

Perustelu

Vapaaehtoisen vastavuoroisen tunnustamisen pitäisi olla mahdollista jäsenvaltioille, jotka 
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eivät kuulu samalle vyöhykkeelle. Tässä tapauksessa ei pitäisi olla tarvetta laajentaa 
vastavuoroista tunnustamista koko alueelle.

Tarkistus 52
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. Edellä 39 artiklan mukaisesti myönnetty 
lupa on voimassa koko vyöhykkeellä.

Perustelu

Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena pitää olla todellisen EU:n luvan käyttöönotto, eli 
yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty lupa on voimassa kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Tämä on 
ainoa keino toteuttaa kasvinsuojeluaineiden toimivat sisämarkkinat.

Tarkistus 53
40 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on 
jätetty, voi myöntää luvan asianomaiselle 
kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin, 
kun viitejäsenvaltio ei kuulu samalle 
vyöhykkeelle. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltion on arvioitava, oliko 
viitejäsenvaltion lupamenettely 
yhteensopiva eri vyöhykkeellä sijaitsevan 
jäsenvaltion lupamenettelyn kanssa. Kaikki 
menettelyn yhteensopimattomat osat 
toteutetaan uudelleen.
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Perustelu

Vapaaehtoisen vastavuoroisen tunnustamisen pitäisi olla mahdollista jäsenvaltioille, jotka 
tunnustavat vastavuoroisesti samaan vyöhykkeeseen kuulumattoman jäsenvaltion käyttämän 
aineen. Tässä tapauksessa ei pitäisi olla tarvetta laajentaa vastavuoroista tunnustamista koko 
alueelle. Ne menettelyn osat, jotka eivät ole (riittävän) vastavuoroisen tunnustamisen alaisia, 
voidaan siitä huolimatta panna täytäntöön ennen luvan myöntämistä.

Tarkistus 54
40 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten osalta voidaan asettaa 
lisäedellytyksiä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen:

a) jäsenvaltiot voivat asettaa erityisten 
ehtojen ja käyttörajoitusten hyväksymiselle 
ehtoja, jos on olemassa oikeaksi osoitettua 
tieteellistä näyttöä siitä, että alkuperäisen 
luvan ehdot ja rajoitukset eivät ole riittäviä 
käytön erityisedellytysten, käyttötapojen, 
ravintotottumusten tai muiden olennaisten 
olosuhteiden vuoksi.

b) 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten osalta voidaan asettaa 
lisäedellytyksiä.

Perustelu

Käyttömallit ja ympäristöprioriteetit voivat vaihdella huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. 
Sen vuoksi niillä pitäisi olla mahdollisuus asettaa luvan saaminen riippuvaiseksi 
erityisehdoista ja käyttörajoituksista. Lupa-aika ei saa kuitenkaan ylittää 90 päivää, jotta 
jäsenvaltiot pakotettaisiin toimimaan nopeasti ja pidättymään tarpeettomista rajoituksista ja 
ehdoista.

Tarkistus 55
III luku, 1 jakso, 4 alajakso, otsikko
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Uusiminen ja peruuttaminen Uusiminen, muuttaminen ja peruuttaminen

Perustelu

Tämä otsikko kuvastaa paremmin alajakson sisältöä.

Tarkistus 56
42 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tällöin on sovellettava sääntöjä, jotka 
koskevat ensimmäisen luvan 
luottamuksellisuutta ja tietosuojaa.

Perustelu

Tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös luvan 
uudistamiseen ja tarkistamiseen. Suoja-aika rajoitetaan viiteen vuoteen (ks. 56 artikla).

Tarkistus 57
43 artiklan 2 kohta

2. Jos jäsenvaltio aikoo peruuttaa luvan tai 
muuttaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle ja annettava sille 
mahdollisuus esittää huomautuksia.

2. Jos jäsenvaltio aikoo peruuttaa luvan tai 
muuttaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle ja toisille saman vyöhykkeen 
jäsenvaltioille ja annettava niille
mahdollisuus esittää huomautuksia. 

Jäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijaa 
toimittamaan lisätietoja.

Jäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijaa 
toimittamaan lisätietoja.

Ennen kuin tarkistuksen tehnyt jäsenvaltio 
peruuttaa tai muuttaa lupaa sen on 
toimitettava arviointinsa muille saman 
vyöhykkeen jäsenvaltioille, jotka ovat 
myöntäneet luvan samalle tuotteelle tai 
joissa luvan myöntäminen on riippuvainen 
arvioinnista. Se antaa niille kohtuullisen 
ajan esittää huomautuksia.
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Perustelu

Koska yhden jäsenvaltion tekemällä luvan peruuttamisella on kauaskantoisia seurauksia koko 
vyöhykkeellä, muiden asianomaisten jäsenvaltioiden olisi oltava mukana 
peruuttamismenettelyssä samoin kuin lupamenettelyssä. 

Tarkistus 58
43 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio 3 kohdan mukaisesti 
peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, sen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle. Muut samalla 
vyöhykkeellä sijaitsevien jäsenvaltioiden on 
peruutettava lupa tai muutettava sitä 
vastaavasti. Tarvittaessa sovelletaan 
45 artiklaa.

4. Jos jäsenvaltio 3 kohdan mukaisesti 
peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, sen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle. Muiden
samalla vyöhykkeellä sijaitsevien 
jäsenvaltioiden on peruutettava lupa tai 
muutettava sitä vastaavasti. 

Jos lupa peruutetaan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, koska 4 artiklan 
3 kohdan vaatimuksia ei enää täytetä, 
toinen jäsenvaltio voi pidättäytyä luvan 
peruuttamisesta, jos on perusteltua 
tieteellistä näyttöä siitä, että käytön 
erityisehtojen, käyttötapojen tai muiden 
olennaisten olosuhteiden vuoksi 29 artiklan 
ja 4 artiklan vaatimukset täyttyvät edelleen 
mainitussa toisessa jäsenvaltiossa. 
Tarvittaessa sovelletaan 45 artiklaa.

Tällöin on sovellettava sääntöjä, jotka 
koskevat ensimmäisen luvan 
luottamuksellisuutta ja tietosuojaa.

Perustelu

Luvan peruuttamisen ei pitäisi johtaa automaattiseen peruuttamiseen koko vyöhykkeellä. 
Jäsenvaltioita ei ole kuultu peruuttamispäätöksestä. Saman vyöhykkeen eri jäsenvaltioissa 
saatavilla olevien tuotteiden käyttöehdot tai tuotteiden lukumäärä voi vaihdella 
huomattavasti. 

Tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä olisi myös sovellettava. 
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Tarkistus 59
48 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) edellä olevassa a alakohdassa 
tarkoitettuun kasvinsuojeluaineeseen tai 
muuhun kuin kemialliseen valvonta- tai 
torjuntamenetelmään ei liity merkittäviä 
taloudellisia tai käytännön haittoja;

b) edellä olevassa a alakohdassa 
tarkoitetulla kasvinsuojeluaineella tai 
muulla kuin kemiallisella valvonta- tai 
torjuntamenetelmällä on vastaavia 
vaikutuksia kohdeorganismeihin eikä 
niihin liity merkittäviä taloudellisia tai 
käytännön haittoja; 

Perustelu

Vertailevassa arvioinnissa huomioon otettavien näkökohtien selvennys.

Tarkistus 60
48 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän 
erilaisia pitämään torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin mahdollisimman 
vähäisenä.

c) tehoaineiden ja kaikkien muiden 
käytettyjen viljelymenetelmien ja 
-käytäntöjen on oltava riittävän erilaisia 
pitämään torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin mahdollisimman 
vähäisenä. Vertailevassa arvioinnissa on 
otettava huomioon sallitut vähäiset 
käyttötarkoitukset.

Perustelu

Joitakin kasvinsuojeluaineita, joita voitaisiin pitää turvattomina silloin, kun niitä käytetään 
laajasti viljeltyihin kasveihin, voivat olla tarpeellisia ja turvallisia käytettynä vähäisiin 
käyttötarkoituksiin, yleensä vähän viljeltyihin kasveihin, joilla on erityistarpeita. 

Tarkistus 61
48 artiklan 3 kohta
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3. Jäsenvaltioiden on toistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu vertaileva arviointi säännöllisin 
väliajoin ja viimeistään neljän vuoden 
kuluttua luvan tai sen uusinnan 
myöntämisestä.

3. Esittelevän jäsenvaltion on toistettava 
1 kohdassa tarkoitettu vertaileva arviointi 
säännöllisin väliajoin ja viimeistään neljän 
vuoden kuluttua luvan tai sen uusinnan 
myöntämisestä.

Vertailevan arvioinnin tulosten perusteella 
jäsenvaltiot pitävät luvan voimassa, 
peruuttavat sen tai muuttavat sitä.

Vertailevan arvioinnin tulosten perusteella 
esittelevä jäsenvaltio pitää luvan voimassa, 
peruuttaa sen tai muuttaa sitä.

Perustelu

Jäsenvaltion, jossa lupamenettely on pantu täytäntöön, on edelleenkin oltava vastuussa 
luvasta. 

Tarkistus 62
48 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio päättää peruuttaa luvan tai 
muuttaa sitä 3 kohdan nojalla, peruuttaminen 
tai muuttaminen tulee voimaan neljän 
vuoden kuluttua jäsenvaltion päätöksestä tai 
korvaavan aineen hyväksynnän 
voimassaoloajan päättymisestä, jos tämä 
ajankohta on aikaisempi.

4. Jos esittelevä jäsenvaltio päättää peruuttaa 
luvan tai muuttaa sitä 3 kohdan nojalla, 
peruuttaminen tai muuttaminen tulee 
voimaan neljän vuoden kuluttua jäsenvaltion 
päätöksestä tai korvaavan aineen 
hyväksynnän voimassaoloajan 
päättymisestä, jos tämä ajankohta on 
aikaisempi.

Perustelu

Jäsenvaltion, jossa lupamenettely on pantu täytäntöön, on edelleenkin oltava vastuussa 
luvasta.

Tarkistus 63
49 artiklan 1 kohta

1. Tässä artiklassa kasvinsuojeluaineen 
vähäisellä käyttötarkoituksella tietyssä 
jäsenvaltiossa tarkoitetaan kyseisen aineen 
käyttöä viljelykasville, joka ei ole laajalti 
viljelty kyseissä jäsenvaltiossa, tai laajalti 

1. Tässä artiklassa kasvinsuojeluaineen 
vähäisellä käyttötarkoituksella tietyssä 
jäsenvaltiossa tarkoitetaan kyseisen aineen 
käyttöä viljelykasville, joka ei ole laajalti 
viljelty kyseissä jäsenvaltiossa, tai laajalti 
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viljellylle kasville poikkeuksellisen tarpeen 
täyttämiseksi.

viljellylle kasville erityisen ja rajoitetun
tarpeen täyttämiseksi tai käsiteltynä 
rajallisen taloudellisen edun saamiseksi 
luvanhaltijalle, mukaan lukien siementen 
käsittely.

Perustelu

Vähäisten käyttötarkoitusten määritelmän selvennys.

Tarkistus 64
49 artiklan 2 kohta

2. Luvanhaltija, maatalouden alalla toimivat 
viralliset tai tieteelliset tahot, maatalousalan 
ammatilliset järjestöt tai ammattikäyttäjät 
voivat pyytää, että kyseisessä jäsenvaltiossa 
jo hyväksytyn kasvinsuojeluaineen lupaa 
laajennetaan koskemaan vähäisiä 
käyttötarkoituksia, jotka eivät vielä kuulu 
luvan soveltamisalaan.

2. Luvanhaltija, maatalouden alalla toimivat 
tai jäsenvaltion erityisesti vastuullisiksi 
ilmoittamat viralliset tai tieteelliset tahot, 
maatalousalan ammatilliset järjestöt tai 
ammattikäyttäjät voivat pyytää, että 
kyseisessä jäsenvaltiossa jo hyväksytyn 
kasvinsuojeluaineen lupaa laajennetaan 
koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia, jotka 
eivät vielä kuulu luvan soveltamisalaan.

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 65
49 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat komission luvalla 
vahvistaa erityisiä toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan luvan laajentamista
koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia ja 
pienialaisia viljelykasveja.
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Perustelu

Byrokraattisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja asianomaisten toimijoiden
kannustaminen käyttämään vähäisiin käyttötarkoituksiin käytettäviä kasvinsuojeluaineita
ratkaisee monia tiettyjä viljelykasveja koskevia ongelmia. On todettu, että luvanhaltijat 
suhtautuvat vastahakoisesti vähäisten käyttötarkoitusten laajentamiseen niiden teollisuudelle 
tuoman vähäisen taloudellisen hyödyn vuoksi. Tietyissä kolmansissa maissa sovelletaan 
toimia, jotka koskevat esimerkiksi tietosuojan pidentämistä, jos lupa on laajennettu 
pienialaisiin viljelykasveihin. On syytä vahvistaa vastaavia mahdollisuuksia kannustaviin 
toimiin EU:ssa, jotta vältetään tällaisia viljelykasveja varten tarvittavien 
kasvinsuojeluaineiden puute.

Tarkistus 66
49 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) laajennus on yleisen edun mukainen; c) laajennus on yleisen edun mukainen, 
mukaan lukien resistanssin hallinta ja 
tarve tarjota maanviljelijöille tutkittuja, 
luotettavia ja turvallisia 
kasvinsuojeluaineita;

Perustelu

Julkisen edun määritelmän selvennys.

Tarkistus 67
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 laitokset tai 
viralliset elimet voivat tehdä tarvittavat 
tutkimukset jäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi.

Perustelu

Tieteellisten tutkimusten kustannukset merkitsevät hyvin tärkeää estettä vähäisten 
käyttötarkoituksien kehittämiselle. Tarkistuksella pyritään tarjoamaan taloudellisesti 
kannattavampia ratkaisuja.
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Tarkistus 68
49 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Vähäisiä käyttötarkoituksia koskevan 
luvan myöntäminen perustuu muun 
muassa sellaisia muita viljelykasveja varten 
saatujen tietojen esktrapolaatioon, joiden 
kanssa on merkittävää samankaltaisuutta 
kasvitieteen ja agronomian alalla. 

Perustelu

Viljelykasvien, jotka ovat huomattavan samanlaisia, kuten vaikkapa kirsikka ja oratuomi, 
ensimmäistä lupaa koskevat tiedot olisi ekstrapoloitava, jotta helpotetaan laajentamista
vähäisiin käyttötarkoituksiin.

Tarkistus 69
49 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltiot saattavat oikeudellisten ja 
taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi 
tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 
[18 kuukauden kuluttua direktiivin
voimaantulosta], mukaan lukien 
oikeudenmukainen kustannusten, 
velvollisuuksien ja vastuun jako 
alkuperäisen luvanhaltijan ja 
viranomaisten välillä.

Jäsenvaltiot voivat perustaa rahaston, 
jonka rahoittavat asianomaiset osapuolet 
ja/tai julkiset rahastot maksamaan 
tutkimusta vähäisistä käyttötarkoituksista 
ja/tai kattamaan alkuperäisen luvan 
laajennuskustannukset. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisena mainitut säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä asetusta 
koskeva vastaavuustaulukko.

Viranomainen, komissio ja jäsenvaltiot 
toimivat yhteistyössä ja koordinoivat 
vähäisiä käyttötarkoituksia koskevaa 
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tutkimusta.

Perustelu

Vähäisimpiin käyttötarkoituksiin käytettävien kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyä on 
helpotettava. Käyttäjillä on tapana käyttää luvattomia ja tutkimattomia tuotteita tuholaisten 
torjuntaan, kun taas valmistajille vähäiset käyttötarkoitukset ovat taloudellisesti vähän 
kiinnostavia. On tärkeää, että jäsenvaltiot ja komissio työskentelevät tiiviisti yhdessä, 
erityisesti vähäistä käyttötarkoitusta koskevassa tutkimuksessa. 

Tarkistus 70
49 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Jäljempänä 76 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti voidaan 
hyväksyä asetus, joka koskee 
eurooppalaisen rahaston perustamista 
kannustamaan jäsenvaltioiden 
tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä 
tutkimuksessa, joka koskee kasvien käyttöä 
pienialaisilla viljelmillä. 

Perustelu

Pienialaisille viljelykasveille suunnatun rahaston, jollainen on jo monissa jäsenvaltioissa, 
olisi osoitettava tie kohti rakenteellista lähestymistapaa parhaiden käytäntöjen ja oikeiden 
kasvinsuojeluaineiden käytön lisäämiseksi.

Tarkistus 71
49 artiklan 4 c kohta (uusi)

4 c. Jäljempänä 76 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti asetus 
hyväksytään ottaen huomioon tietosuojan 
pidennyskausi 56 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti viideksi vuodeksi riippuen 
niiden laajennusten määrästä, joita 
vähäisiin käyttötarkoituksiin on myönnetty.



PE 382.298v03-00 40/68 AD\660810FI.doc

FI

Perustelu

Tietosuojakausien mahdollinen laajentaminen on kannustin tuottajille vähäisten 
käyttötarkoitusten tukemiseen. 

Tarkistus 72
49 artiklan 5 kohta

5. Kun jäsenvaltio sallii luvan laajentamisen 
koskemaan vähäistä käyttötarkoitusta, sen 
on ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle ja 
kehotettava luvanhaltijaa muuttamaan
aineen merkinnät vastaavasti.

5. Kun jäsenvaltio sallii luvan laajentamisen 
koskemaan vähäistä käyttötarkoitusta, sen 
on ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle, jonka 
on muutettava aineen merkinnät vastaavasti.

Jos luvanhaltija kieltäytyy, jäsenvaltion on 
varmistettava, että käyttäjille tiedotetaan 
täysimääräisesti ja nimenomaisesti 
käyttöohjeista virallisen julkaisun tai 
virallisen verkkosivuston välityksellä.

Merkinnöistä on käytävä ilmi, että 
luvanhaltija ei takaa laajennetun käytön 
turvallisuutta ja tehoa. 

Perustelu

Asianmukaiset merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön 
kannalta. Paras tapa informoida käyttäjää on ilmoittaa vähäiset käyttötarkoitukset 
merkinnässä ja tuoda selvästi ilmi, että vastuu ilmoitetuista käyttötavoista ei kuulu tuottajalle. 

Tarkistus 73
49 artiklan 6 kohta

6. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo 
vähäisistä käyttötarkoituksista ja päivitettävä 
se säännöllisesti.

6. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo 
vähäisistä käyttötarkoituksista ja päivitettävä 
se säännöllisesti. Luettelo saatetaan yleisön 
saataville jäsenvaltion ja komission 
virallisten verkkosivustojen kautta.

Perustelu

Tiedonvaihdon helpottamiseksi ja asiasta kiinnostuneen yleisön tiedotuksen parantamiseksi 
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jäsenvaltiot ja komissio antavat saataville luettelon virallisilla verkkosivuilla.

Tarkistus 74
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 vain sellaisen 
hallinnollisen menettelyn jälkeen, jossa 
varmistetaan, että se on identtinen sellaisen 
kasvinsuojeluaineen kanssa, jolle on jo 
myönnetty lupa (viitekasvinsuojeluaine).
Tällaisessa tapauksessa tuotu 
kasvinsuojeluaine saa tunnistustodistuksen 
nimetyn jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta. 
2. Kasvinsuojeluaineen tuojan on haettava 
tunnistustodistusta nimetyn jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
kasvinsuojeluaineelle, jonka hän haluaa 
tuoda, ennen ensimmäistä tuontia ja 
ensimmäistä markkinoille saattamista.
3. Nimetyn jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on päätettävä 45 päivässä, 
täyttyvätkö tämän kohdan vaatimukset. Jos 
viranomainen vahvistaa, että tämän 
kohdan vaatimukset täyttyvät, tuoja saa 
kyseessä olevalle tuotteelleen 
tunnistustodistuksen.
4. Hakijan ei tarvitse antaa tietoja eikä 
testi- ja tutkimusraportteja, joita vaaditaan 
kasvinsuojeluaineen lupaa varten.
5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
alkuperämaan toimivaltaiselta 
viranomaiselta:
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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. Rinnakkaistuontituotteita ei voida pakata 
uudelleen.
7. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kuin viitetuotteen 
lupa tai tuontituotteen lupa päättyy 
jäsenvaltiossa, josta se vietiin. Jos 
viitetuotteen lupa peruutetaan ilman 
terveyteen tai ympäristöön liittyviä syitä, 
tuoja voi jatkaa tuodun tuotteen myymistä 
yhden vuoden ajan 
peruuttamisajankohdasta.

Perustelu

Esittelijä on oikeassa puolustaessaan selviä ja tiukkoja yhteisön sääntöjä, joilla säännellään 
rinnakkaiskauppaa yhdenmukaistamisen, turvallisuuden ja valvonnan korkean tason 
saavuttamiseksi. Sen varmistamiseksi, että tuontituote on identtinen viitetuotteen kanssa, 
uudelleenpakkaaminen on kuitenkin kiellettävä. Toisaalta vastaanottajamaan toimivaltainen 
viranomainen – eikä hakija – on vastuussa kaikista hallinnollisista menettelyistä, jotta 
varmistettaisiin tuotteen identtisyys ja sen aikaisempi lupa vientimaassa. 

Tarkistus 75
50 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Edellä 1–3 kohtaa ja 49 artiklaa 
sovelletaan myös kasvinsuojeluaineisiin, 
joita vaaditaan vähäisiin 
käyttötarkoituksiin, jos ei ole toista keinoa 
varmistaa kasvinsuojelua taloudellisesti 
järkevällä tavalla. Poiketen siitä, mitä 
1 kohdassa säädetään, lupakausi on 
enintään kolme vuotta. 

Perustelu
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Saattaa olla, että vähäisiin käyttötarkoituksiin tarkoitetulle tuotteelle olisi tarpeen myöntää 
lupa rajalliseksi ajaksi, vaikka tehosteaine ei ole vielä luvallinen, tai tapauksissa, joissa
kasvinsuojeluaine on luvallinen toisessa jäsenvaltiossa mutta tuottaja ei osoita kiinnostusta 
markkinoida tuotteitaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Se näyttää olevan paras ratkaisu, sillä 
vähäisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden valikoima on hyvin 
rajallinen ja käytetyt määrät ja riskit ovat suhteellisen pieniä. Tuotetta olisi käytettävä vain 
valvotusti. 

Tarkistus 76
51 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai kehitystarkoituksiin 
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen 
päästämistä ympäristöön, sallitaan 
ainoastaan, jos se jäsenvaltio, jonka alueella 
koe tai testi on tarkoitus suorittaa, on 
arvioinut saatavilla olevat tiedot ja 
myöntänyt luvan koetarkoituksiin. Luvassa
voidaan rajoittaa käytettäviä määriä ja 
käsiteltäviä alueita sekä asettaa lisäehtoja 
ihmisten tai eläinten terveydelle koituvien 
mahdollisten haitallisten vaikutusten tai 
luontoon kohdistuvien kohtuuttomien 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi, kuten 
tarve ehkäistä jäämiä sisältävien rehujen ja 
elintarvikkeiden pääsy ravintoketjuun, jollei 
asiaa koskevia säännöksiä ole jo annettu 
asetuksella (EY) N:o 396/2005.

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai kehitystarkoituksiin 
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen 
päästämistä ympäristöön, sallitaan 
ainoastaan, jos se jäsenvaltio, jonka alueella 
koe tai testi on tarkoitus suorittaa, on 
arvioinut saatavilla olevat tiedot ja 
myöntänyt suostumuksen koetarkoituksiin. 
Suostumuksessa voidaan rajoittaa 
käytettäviä määriä ja käsiteltäviä alueita sekä 
asettaa lisäehtoja ihmisten tai eläinten 
terveydelle koituvien mahdollisten 
haitallisten vaikutusten tai luontoon 
kohdistuvien kohtuuttomien 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi, kuten 
tarve ehkäistä jäämiä sisältävien rehujen ja 
elintarvikkeiden pääsy ravintoketjuun, jollei 
asiaa koskevia säännöksiä ole jo annettu 
asetuksella (EY) N:o 396/2005.

Perustelu

Kokeisiin tai testeihin ei tarvitse antaa lupaa, pelkkä suostumus riittää.

Tarkistus 77
52 artikla

Kasvinsuojeluaineita on käytettävä Kasvinsuojeluaineita on käytettävä 
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asianmukaisesti. asianmukaisesti.
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 30 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen ja merkinnöissä 
mainittujen edellytysten sekä hyvän 
kasvinsuojelukäytännön noudattamisen, ja 
aina kun mahdollista, integroidun 
tuholaistorjunnan.

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen 
käytön on oltava integroidun 
tuholaistorjunnan, hyvän 
kasvinsuojelukäytännön ja ympäristön 
kannalta hyvien käytäntöjen mukaista.
Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
soveltamiseksi, myös kyseisten periaatteiden 
vähimmäisvaatimukset, voidaan vahvistaa 
76 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
soveltamiseksi, myös kyseisten periaatteiden 
vähimmäisvaatimukset, voidaan vahvistaa 
76 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Direktiiviä 2004/35/EY ei sovelleta, jos 
maanviljelijä voi todistaa 
kasvinsuojeluaineen asianmukaisen käytön 
tässä asetuksessa, muussa yhteisön 
lainsäädännössä ja asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn 
mukaisesti.

Perustelu

Ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen periaatteet ovat osa hyvää kasvinsuojelukäytäntöä ja 
integroidun tuholaistorjunnan periaatteita. Hyvän kasvinsuojelukäytännön periaatteita olisi 
sovellettava aina kuin mahdollista, eikä niiden soveltamisella pitäisi olla määräaikaa. 
Ympäristövastuuta ei pitäisi soveltaa maanviljelijöihin, jotka toimivat kaikkien 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Heidän ei voida katsoa olleen 
väärässä tai toimineen välinpitämättömästi direktiivin 2004/35/EY 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 78
53 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
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1. Kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan on 
välittömästi ilmoitettava luvan myöntäneille
jäsenvaltioille kaikista uusista tiedoista, 
jotka koskevat kasvinsuojeluainetta taikka 
kasvinsuojeluaineeseen sisältyvää 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta, 
ja joiden perusteella voidaan olettaa, että 
kasvinsuojeluaineella on sellaisia haitallisia 
vaikutuksia, jotka merkitsevät sitä, että 
kasvinsuojeluaine ei enää ole 29 artiklassa 
vahvistettujen kriteerien mukainen tai että 
tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine ei enää 
ole 4 artiklassa vahvistettujen kriteerien 
mukainen.

1. Kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan on 
välittömästi ilmoitettava jäsenvaltioille 
kaikista uusista tiedoista, jotka koskevat 
kasvinsuojeluainetta taikka 
kasvinsuojeluaineeseen sisältyvää 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta, 
ja joiden perusteella voidaan olettaa, että 
kasvinsuojeluaineella on sellaisia haitallisia 
vaikutuksia, jotka merkitsevät sitä, että 
kasvinsuojeluaine ei enää ole 29 artiklassa 
vahvistettujen kriteerien mukainen tai että 
tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine ei enää 
ole 4 artiklassa vahvistettujen kriteerien 
mukainen.

Perustelu

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on voitava saada kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot.

Tarkistus 79
53 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Tätä tarkoitusta varten luvanhaltijan on 
pidettävä kirjaa ja raportoitava kaikista 
epäillyistä kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
liittyvistä haittavaikutuksista ihmisissä.

Tätä tarkoitusta varten luvanhaltijan on 
pidettävä kirjaa ja raportoitava kaikista 
epäillyistä kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
liittyvistä haittavaikutuksista ihmisissä, 
eläimissä ja ympäristössä.

Perustelu

Tietoihin on sisällyttävä haittavaikutukset paitsi ihmisiin myös eläimiin ja ympäristöön. 
Viimeinen alakohta poistetaan, koska yhteisön ulkopuolisissa maissa on erilainen 
lainsäädäntö, joka tekee vaikeaksi vertailun kasvinsuojeluaineiden käytön EU:ssa kanssa.

Tarkistus 80
53 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös niiden Poistetaan.
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julkisten elinten tekemiä päätöksiä tai 
arviointeja koskevia tietoja, jotka 
myöntävät lupia kasvinsuojeluaineille tai 
tehoaineille yhteisön ulkopuolisissa maissa.

Perustelu

Tietoihin on sisällyttävä haittavaikutukset paitsi ihmisiin myös eläimiin ja ympäristöön. 
Viimeinen alakohta poistetaan, koska yhteisön ulkopuolisissa maissa on erilainen 
lainsäädäntö, joka tekee vaikeaksi vertailun kasvinsuojeluaineiden käytön EU:ssa kanssa. 

Tarkistus 81
53 artiklan 4 kohta

4. Kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan on 
vuosittain ilmoitettava luvan antaneen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle
kaikki saatavilla olevat tiedot odotetun tehon 
puuttumisesta, resistenssin kehittymisestä tai 
odottamattomista vaikutuksista kasveihin, 
kasvituotteisiin tai ympäristöön.

4. Kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan on 
vuosittain ilmoitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
saatavilla olevat tiedot odotetun tehon 
puuttumisesta, resistenssin kehittymisestä tai 
odottamattomista vaikutuksista kasveihin, 
kasvituotteisiin tai ympäristöön.

Perustelu

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on voitava saada kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot.

Tarkistus 82
56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantokappale

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, mukaan lukien näiden 
testi- ja tutkimusraporttien yhteenvetoihin, 
jotka hakija on toimittanut jäsenvaltiolle 
luvan saamiseksi tämän asetuksen 
mukaisesti (jäljempänä ’ensimmäinen 
hakija’), edellyttäen, että kyseiset testi- ja 
tutkimusraportit
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Perustelu

Tietosuoja olisi taattava myös tiedolle, jota viranomaiset keräävät uudistus- ja 
tarkistusprosesseissa. Tietosuojan olisi katettava kaikki relevantti tieto, ei ainoastaan GLP:n 
tai GEP:n mukaan kerätty.

Tarkistus 83
56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

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

a) ovat luvan tai luvan ehtojen muuttamisen 
kannalta välttämättömiä ja

Perustelu

On syytä säätää myös tapauksista, joissa soveltamisala on eri, esimerkiksi käytön 
laajentaminen – esimerkiksi pelloilta kasvihuoneeseen – mitä varten on toimitettava
lisätietoja.

Tarkistus 84
56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohta

b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Ks. 56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantokappaleen perustelu.

Tarkistus 85
56 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut Mikään jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
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tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.

tietosuojatun raportin tai sen yhteenvedon, 
ei voi käyttää raporttia kasvinsuojeluaineita 
koskevia muita hakemuksia hyödyttävällä 
tavalla, lukuun ottamatta 2 kohdassa, 
59 artiklassa tai 77 artiklassa säädettyjä 
tapauksia. 

Perustelu

Ks. 56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantokappaleen perustelut.

Tarkistus 86
56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

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

Tutkimus, mukaan lukien sen yhteenveto,
ei ole tietosuojan alainen, jos se on ollut 
välttämätön ainoastaan luvan uusimisen tai 
uudelleentarkastelun vuoksi. 
Tietosuojakausi kestää viisi vuotta. 1–
4 alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Perustelu

Ks. perustelut 56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantokappaleeseen. 

Tarkistus 87
56 artiklan 1 kohdan 5 a alakohta (uusi)

Tietosuojaa sovelletaan myös kolmansiin 
osapuoliin, jotka välittävät testejä ja 
tutkimusraportteja vähäisten 
käyttötarkoitusten tarkoitukseen. 
Tietosuojakausia voidaan pidentää 
49 artiklan 4 c kohdan mukaisesti.

Perustelu

Vähäisten käyttötarkoitusten menettelyissä annetut tiedot on myös suojattava. 

Tarkistus 88
56 artiklan 3 kohdan johdantokappale
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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 jättämisen 
ajankohtana tai välittäessään lisätietoja 
esimerkiksi suoja-aineista ja 
tehosteaineista ja on antanut asianomaiselle 
jäsenvaltiolle jokaisen testi- tai 
tutkimusraportin osalta

Perustelu

Ks. perustelut 56 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 89
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, uudistamisen tai 
uudelleentarkastelun tai 
kasvinsuojeluainetta koskevan luvan 
muuttamisen kannalta tai lainsäädännön 
muuttamisen seurauksen välttämättömiä;

Perustelu

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

Ks. perustelu 56 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 90
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jos testi- ja tutkimusraportteja 
on jo käytetty luvan antamiseen toiselle 
tuotteelle eikä suoja-aika ei ole vielä 
päättynyt, nämä raportit ovat tietosuojan 
alaisia sen jäljellä olevan ajan. 
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Perustelu

Tämä viittaus tutkimusten suoja-ajan pidentämiseen katsotaan välttämättömäksi. 

Tarkistus 91
58 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kasvinsuojeluaineelle lupaa hakevan 
henkilön on ennen testien tai tutkimusten 
suorittamista tiedusteltava sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta, jolle 
lupahakemus aiotaan jättää, onko kyseisessä 
jäsenvaltiossa jo myönnetty lupa 
kasvinsuojeluaineelle, joka sisältää samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta. 
Tällaiseen tiedustelun yhteydessä on 
tutustuttava 54 artiklan mukaisesti saatavilla 
oleviin tietoihin.

1. Kasvinsuojeluaineelle lupaa, sen 
uudistamista tai uudelleentarkastelua
hakevan henkilön on ennen testien tai 
tutkimusten suorittamista tiedusteltava sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, 
jolle lupahakemus aiotaan jättää, onko 
kyseisessä jäsenvaltiossa jo myönnetty lupa 
kasvinsuojeluaineelle, joka sisältää samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta.
Tällaiseen tiedustelun yhteydessä on 
tutustuttava 54 artiklan mukaisesti saatavilla 
oleviin tietoihin.

Perustelu

Tietosuoja on laajennettava myös luvan uudistamista ja uudelleentarkastelua koskeviin 
tietoihin, jotta voidaan suojella keskikokoisia yrityksiä ja kasvinsuojeluaineteollisuuden 
tutkimuspohjaisia aloja.

Tarkistus 92
58 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Mahdollisen hakijan on annettava 
käytettäväksi ehdotetun tehoaineen kaikki 
tunnistetiedot ja epäpuhtauksia koskevat 
tiedot. Tiedustelun tueksi on esitettävä 
näyttöä siitä, että mahdollinen hakija aikoo 
jättää lupahakemuksen.

Poistetaan.
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Perustelu

Hakemuksen käsittelyä ennen sen virallista jättämistä ei pidetä asianmukaisena. 54 artiklassa 
säädetyt tiedot riittävät. 

Tarkistus 93
58 artiklan 2 kohta

2. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen katsoo saaneensa riittävästi 
näyttöä siitä, että mahdollinen hakija aikoo 
jättää lupahakemuksen, sen on ilmoitettava 
mahdolliselle luvanhakijalle aiempien 
vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden 
nimi ja osoite sekä ilmoitettava kyseisten 
lupien haltijoille hakijan nimi ja osoite.

2. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen katsoo saaneensa riittävästi 
näyttöä siitä, että mahdollinen hakija aikoo 
jättää lupahakemuksen tai sen uudistamis-
tai uudelleentarkasteluhakemuksen, sen on 
ilmoitettava mahdolliselle luvanhakijalle 
aiempien vastaavien lupien haltijan tai 
haltijoiden nimi ja osoite sekä ilmoitettava 
kyseisten lupien haltijoille hakijan nimi ja 
osoite.

Perustelu

Ks. perustelut 58 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus 94
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 tai luvan 
uudistamista tai uudelleentarkastelua 
hakevan 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 tai luvan uudistamista tai
uudelleentarkastelua hakevalta vaaditaan 
kasvinsuojeluainetta koskevan luvan 
saamiseksi.

Perustelu
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Ks. perustelut 58 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus 95
58 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tapauksessa, jossa jäsenvaltio pitää 
monopolitilanteen syntymistä 
mahdollisena, jos mahdollinen luvanhakija 
ja samaa tehoainetta, suoja-ainetta tai 
tehosteainetta sisältäviä vastaavia 
kasvinsuojeluaineita koskevien lupien 
haltija tai haltijat eivät pääse sopimukseen 
selkärankaisiin eläimiin liittyvien testi- ja 
tutkimusraporttien tietojen jakamisesta, 
mahdollisen luvanhakijan on ilmoitettava 
tästä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Kyseiset kaksi osapuolta 
sopivat kuitenkin siitä, mitkä 
tuomioistuimet ovat toimivaltaisia toista 
alakohtaa sovellettaessa. 

Perustelu

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne 
kasvinsuojeluainemarkkinoilla.

Tarkistus 96
59 artiklan 2 kohta

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien 
lupien haltijoiden on kaikin tavoin pyrittävä 
varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä 
tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot jaetaan. 
Testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta aiheutuvat kustannukset on 
määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja 
syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan 
on jaettava vain niiden tietojen 
kustannukset, jotka hänen on toimitettava 

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien 
lupien haltijoiden on kaikin tavoin pyrittävä 
varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä 
tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot jaetaan. 
Testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta aiheutuvat kustannukset on 
määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja 
syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan 
on jaettava tietojen jakamisen täydet 
kustannukset. On hyväksyttävä asetus 
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luvan saamiselle asetettujen vaatimusten 
täyttämiseksi.

76 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti kustannuksista, 
jotka otetaan huomioon. 

Perustelu

Jos perusta niiden kustannusten laskemiseksi, jotka jaetaan tämän säännöksen nojalla, on 
liian rajallinen, yritykset, jotka investoivat paljon tutkimukseen ja testaukseen ovat heikossa 
asemassa, mikä vaikuttaisi kielteisesti alan innovatiivisimpiin yrityksiin. Yritysten, jotka 
haluavat käyttää toisten yritysten tietoa, on ainakin todistettava osallistuneensa merkittävällä 
tavalla niiden kustannusten maksamiseen ennen kuin ne voivat käyttää asianomaista tietoa.

Tarkistus 97
59 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3.vJos mahdollinen luvanhakija ja samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta 
sisältäviä vastaavia kasvinsuojeluaineita 
koskevien lupien haltija tai haltijat eivät 
pääse sopimukseen selkärankaisiin eläimiin 
liittyvien testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta, mahdollisen luvanhakijan on 
ilmoitettava tästä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseiset 
kaksi osapuolta sopivat kuitenkin siitä, 
mitkä tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 
2 kohtaa sovellettaessa.

3. Jos mahdollinen luvanhakija ja samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta 
sisältäviä vastaavia kasvinsuojeluaineita 
koskevien lupien haltija tai haltijat eivät 
pääse sopimukseen selkärankaisiin eläimiin 
liittyvien testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta, sovelletaan 58 artiklan 3 ja 
3 a kohdassa säädettyä menettelyä.

Perustelu

Selkärankaisiin eläimiin liittyvien testi- ja tutkimusraporttien tietojen jakamisesta 
vahvistetaan sama neuvottelujärjestelmä ja oikeudenmukainen korvausjärjestelmä kuin 
yleissäännöksissä testien toistamisen välttämiseksi. Tähän järjestelmään sisältyy lisäksi 
ratkaisu niihin tilanteisiin, joissa osapuolet eivät pääse sopimukseen.

Tarkistus 98
60 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
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taloudellisten etujen ollessa kyseessä vain 
seuraavia seikkoja pidetään 
luottamuksellisina:

taloudellisten etujen ollessa kyseessä 
seuraavia seikkoja pidetään aina 
luottamuksellisina:

Perustelu

Ei pitäisi sulkea asetuksen ulkopuolelle, että muutkin kuin a–c alakohdassa mainitut 
relevantit tiedot ovat luottamuksellisia.

Tarkistus 99
60 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) niiden instituutioiden ja henkilöiden 
nimet ja osoitteet, jotka ovat osallistuneet 
testaukseen selkärankaisilla eläimillä. 

Perustelu

Instituutioiden ja henkilöiden henkilökohtaisia tietoja olisi pidettävä luottamuksellisina, koska 
eläinaktivistit pitävät heitä usein kohteinaan. 

Tarkistus 100
60 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Testitiedot, mukaan lukien 
tutkimusraportit, jotka hakija on antanut 
tukeakseen päätöstä antaa lupa 
kasvinsuojeluaineelle tai muuttaa sitä 
tämän asetuksen nojalla, ovat 
kiinnostuneiden osapuolien käytettävissä
erityisissä tiloissa, joista komissio, 
viranomainen tai jäsenvaltio ilmoittaa.
Näitä tietoja ei saateta yleisön saataville 
jäljennöksin tai muun julkaisutoiminnan 
kautta (mukaan lukien sähköinen 
julkaisu).
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Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja, ja se tulisi taata tässä asetuksessa Århusin yleissopimusta 
vastaavalla tavalla. Yleinen tiedottaminen ei saa kuitenkaan johtaa väärinkäytöksiin ja 
syrjivään kilpailuun. Ehdotetun "lukuhuoneen" avulla saadaan aikaan asianmukainen 
tasapaino, kun asianomaisilla kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tutustua 
luottamuksellisiin tietoihin, ja samalla mahdolliset kilpailijat eivät voi väärinkäyttää 
järjestelmää saadakseen arkaluontoisia kaupallisia tietoja.

Tarkistus 101
63 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat kieltää tai rajoittaa 
kasvinsuojeluaineiden mainostamista 
tietyissä tiedotusvälineissä. 

Perustelu

Tällä hetkellä mahdollisesti sovellettavat kansalliset rajoitukset on voitava säilyttää.

Tarkistus 102
64 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, 
toimittajien, jakelijoiden ja 
ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa 
tuottamistaan, varastoimistaan tai 
käyttämistään kasvinsuojeluaineista.

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, 
toimittajien, jakelijoiden ja 
ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa 
tuottamistaan, varastoimistaan tai 
käyttämistään kasvinsuojeluaineista. 
Ammattikäyttäjien velvoite pitää kirjaa ei 
ole vaativampi kuin asetuksen (EY) 
N:o 852/2004 velvoite.

Perustelu

Kirjan pitämisestä aiheutuva byrokraattinen taakka ei saisi ylittää asetuksen (EY) N:o 
852/2004 taakkaa. 
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Tarkistus 103
64 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville. Tiedot on saatettava pyynnöstä 
myös naapureiden tai 
juomavesiteollisuuden saataville.

Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville.

Perustelu

Riittää, kun kasvinsuojelutiedot annetaan viranomaiselle. Nykyistä tietojen rekisteröintiä 
koskevaa velvoitetta laajempi velvoite on vastoin pyrkimyksiä lievittää byrokratiaa ja 
vähentää hallinnollisia kustannuksia. 

Tarkistus 104
73 artiklan 1 kohdan i a alakohta (uusi)

i a) pienialaisia viljelykasveja koskevien 
kokeiden tekeminen.

Perustelu

On todettu, että luvanhaltijat eivät ole juurikaan olleet suosiollisia vähäisten 
käyttötarkoitusten laajentamiseen korkeiden kustannusten vuoksi. Kannustavat toimet ovat 
tarpeen, jotta vältetään kasvinsuojeluaineiden puute tällaisia viljelykasveja varten.

Tarkistus 105
74 a artikla (uusi)

74 a artikla
Komissio välittää kolmen vuoden kuluttua 
80 artiklan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetusta määräajasta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle raportin, jossa 
selvitetään kokemuksia, joita on saatu 
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lupien myöntämisen yhden vyöhykkeen 
sisällä ja yli vyöhykerajojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, ja sitä, 
missä määrin vyöhykkeiden perusteella 
myönnetty lupa voidaan korvata Euroopan 
tasoisella lupajärjestelmällä. Tarvittaessa 
raporttiin liitetään asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia.

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kasvinsuojeluaineiden lupamenettely. EU:n 
komission säännöllisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatima raportti tukisi 
mainittua tavoitetta.

Tarkistus 106
74 b artikla (uusi)

74 b artikla
Euroopan komissio tarkistaa tämän 
asetuksen tehokkuuden ja 
yhteensopivuuden sisämarkkinoiden 
kanssa ja esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kolmen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka viides vuosi raportin, johon se liittää 
tarvittaessa muutosehdotuksia. Euroopan 
komissio ottaa erityisesti huomioon, missä 
määrin sisämarkkinat ovat toteutuneet 
kasvinsuojeluaineiden alueella. 

Perustelu

Euroopan komission on tarkistettava tämän asetuksen yhdenmukaisuus sisämarkkinoiden 
periaatteiden kanssa, ja jos se ne eivät ole yhteensopivia, komission on ehdotettava 
muutoksia, jotta asetus olisi yhteensopiva sisämarkkinoiden kanssa. 

Tarkistus 107
77 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohta
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– viiden vuoden ajan sisällyttämisen tai 
hyväksymisen uusimisesta niiden 
tehoaineiden tapauksessa, joiden direktiivin 
liitteeseen I sisällyttämisen määräaika 
päättyy kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen julkaisupäivästä. Tätä säännöstä 
sovelletaan vain tietoihin, jotka ovat 
välttämättömiä hyväksynnän uusimiseksi ja 
jotka ovat todistettavasti hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden 
mukaisia, enintään kaksi vuotta asetuksen 
julkaisupäivästä.

– viiden vuoden ajan sisällyttämisen tai 
hyväksymisen uusimisesta niiden 
tehoaineiden tapauksessa, joiden direktiivin 
liitteeseen I sisällyttämisen määräaika 
päättyy kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen julkaisupäivästä.

Perustelu

Tietosuojaa ja luottamuksellisuutta olisi sovellettava kaikkiin relevantteihin tietoihin, ei
ainoastaan hyvään laboratoriokäytäntöön.

Tarkistus 108
77 artiklan 3 kohta

3. Kun direktiivin 13 artiklaa sovelletaan 
1 tai 2 kohdan nojalla, on noudatettava 
direktiiviä koskevia erityismääräyksiä, jotka 
vahvistetaan jäsenvaltion yhteisöön 
liittymisestä tehdyssä liittymisasiakirjassa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan 
58 artiklan säännöksiä. Kun direktiivin 
13 artiklaa sovelletaan 1 tai 2 kohdan 
nojalla, on noudatettava direktiiviä koskevia 
erityismääräyksiä, jotka vahvistetaan 
jäsenvaltion yhteisöön liittymisestä tehdyssä 
liittymisasiakirjassa.

Perustelu

On häivytettävä kaikki epäilykset tässä säännöksessä vahvistettavan tehoaineita ja nykyisiä 
aineita (jotka olivat markkinoilla jo 26. heinäkuuta 1993 ja jotka kuuluvat siirtymäajan 
toimenpiteiden piiriin) koskevan pakollisen neuvottelujärjestelmän ja oikeudenmukaisen 
korvausjärjestelmän tehokkaan soveltamisen ympäriltä. Jos pk-yrityksiltä kielletään – aina 
ilman ennakkoneuvotteluja ja taloudellista korvausta – nykyisiä tehoaineita koskevien lupien 
säilyttämiseksi ehdottomasti tarvittavien tietojen saanti, sillä olisi vakavia seurauksia näiden 
yritysten olemassaoloon ja se vaikuttaisi maatalouteen synnyttämällä aukkoja 
kasvinsuojeluun tärkeimmille viljelykasveille olennaisten sairauksien torjuntaan tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineiden ja -tuotteiden markkinoilta poistamisen vuoksi. 
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Tarkistus 109
Liite I

Liite poistetaan.

Perustelu

Tällainen vyöhykejako tuntuu sopimattomalta, koska vyöhykkeet eivät ole riittävän 
homogeenisia.

Tarkistus 110
Liite II, 3.6.1 alakohta

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 asianmukaisesta
turvamarginaalista ottaen huomioon 
vaikutusten tyyppi ja vakavuus sekä 
erityisten väestöryhmien herkkyys, 
hedelmällisessä iässä olevat naiset, 
ihmisalkiot, sikiöt ja lapset aina murrosiän 
loppuun saakka mukaan luettuina.

Tarkistus 111
Liite II, 3 kohta, 3.6.2–3.6.5 alakohta 

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

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

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 
merkityksetön.
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Perustelu

Leikkauskriteerit rajoittavat luvallisten tuotteiden määrää huomattavasti. Lupamenettely, 
jossa ei oteta huomioon nykyisiä käyttöjä ja altistumisia vesittää periaatepäätöksiä, jotka 
perustuvat riskinarviointiin. Se johtaa monien turvallisten tuotteiden/käyttötarkoitusten 
asteittaiseen poistumiseen. Tätä kriteeriä olisi käytettävä identifioimaan aineita korvaaviksi 
aineiksi eikä aineiden hylkäämiseen ilman asianmukaista arviointia.

Tarkistus 112
Liite II, 3.7.1 kohta, 2 alakohta, c alakohta, ii alakohta

ii) seurantatiedot, jotka osoittavat, että 
tehoaineen, jolla on kyky siirtyä 
vastaanottavaan ympäristöön, 
kaukokulkeutuminen ympäristössä voi olla 
tapahtunut ilman, veden tai vaeltavien 
eliölajien välityksellä; tai

ii) seurantatiedot, jotka osoittavat, että 
tehoaineen, jolla on kyky siirtyä 
vastaanottavaan ympäristöön, 
kaukokulkeutuminen ympäristössä voi olla 
tapahtunut ilman tai veden välityksellä; tai

Perustelu

Viittaus vaeltaviin eliölajeihin ei ole tieteellisesti perusteltu.

Tarkistus 113
Liite II, 3 kohta, 3.7.2–3.7.3 alakohta

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
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– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 
yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 
120 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.
Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
3.7.2.2. 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.
3.7.3. Tehoaineen ei katsota täyttävän 
4 artiklan vaatimuksia, kun se on erittäin 
hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti 
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 
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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.

Perustelu

Luvan olisi perustuttava riskiarviointiin. Kasvinsuojeluaineiden kuten monen muunkin 
tuotteen nykyiset riskit perustuvat nykyiseen käyttöön sekä määrään ja muihin tekijöihin. 
Ehdotetut kriteerit eivät heijasta todellisia riskejä ympäristölle. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Tätä kriteeriä olisi käytettävä 
määrittämään aineita korvaaviksi aineiksi – ei aineiden hylkäämiseen ilman asianmukaista 
arviointia.

Tarkistus 114
Liite II, 3 kohta, 3.8.2 alakohta

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 
käyttöolosuhteissa merkityksetön. 

Poistetaan.

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.
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Tarkistus 115
Liite II, 4 kohta

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

Tehoaine voidaan luokitella ja hyväksyä 
korvaavaksi aineeksi 24 artiklan mukaisesti, 
kun

– sen hyväksyttävä päivittäinen saanti 
(ADI), akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD) tai käyttäjän altistuksen 
hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) on 
alhaisempi kuin suurimmalla osalla 
hyväksytyistä tehoaineista;
– se täyttää kaksi PBT-aineen 
luokittelukriteeriä;
– 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).

– 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).

– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

– sitä ei ole luokiteltu pidemmälle menevien 
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;
– se on luokiteltava 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 
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realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön;
– se on luokiteltava 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;
– sitä on pidettävä hitaasti hajoavana, 
eläviin kudoksiin kertyvänä ja myrkyllisenä 
aineena (PBT-aine).
Aine, joka täyttää kaikki alla seuraavaksi 
esitettävät kolme kriteeriä, on BPT-aine.
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,
– 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.
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.
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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 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
– aine on hyvin pysyvä ja voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyvä (vPvB).
Aine, joka täyttää seuraavaksi esitetyt 
molemmat perusteet, on vPvB-aine.
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.
Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää erittäin voimakasta 
eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan 
perusteen, jos biologinen kertyvyystekijä 
(BCF-arvo) on yli 5 000.

Perustelu

Kasvinsuojelutuotteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään riskien arvioinnin perusteella. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Näitä kriteerejä tulisi soveltaa 
korvaavien aineiden tunnistamiseen eikä aineiden hylkäämisen ilman asianmukaista 
arviointia. Siirretty liitteen II 3.6 ja 3.7 kohdasta.
Asetusehdotuksessa nyt käytetyt "korvaavan aineet" kriteerit liittyvät vain vähäisessä määrin 
tai eivät liity lainkaan kasvinsuojelutuotteiden käytöstä aiheutuviin todellisiin riskeihin.
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Tarkistus 116
Liite IV, 3 kohta, 1 alakohta

Käyttäjälle merkittävä taloudellinen tai 
käytännön haitta määritellään huomattavaksi 
määrällisesti ilmaistavaksi työtapojen tai 
liiketoiminnan heikentymiseksi, jonka 
seurauksena ei ole mahdollista pitää yllä 
torjuttavan organismin riittävää torjunnan 
tasoa. Huomattava heikentyminen voi ilmetä 
esimerkiksi siten, että korvaavan aineen 
(korvaavien aineiden) käyttöön tarvittavia 
teknisiä edellytyksiä ei ole tai ne eivät ole 
taloudellisesti toteutuskelpoisia.

Käyttäjälle merkittävä taloudellinen tai 
käytännön haitta määritellään huomattavaksi 
määrällisesti ilmaistavaksi työtapojen tai 
liiketoiminnan heikentymiseksi, jonka 
seurauksena ei ole mahdollista pitää yllä 
torjuttavan organismin riittävää torjunnan 
tasoa, tai maataloustoimialan kilpailukyvyn 
heikentymiseksi. Huomattava 
heikentyminen voi ilmetä esimerkiksi siten, 
että korvaavan aineen (korvaavien aineiden) 
käyttöön tarvittavia teknisiä edellytyksiä ei 
ole tai ne eivät ole taloudellisesti 
toteutuskelpoisia.

Perustelu

Yhteisön maatalouden kilpailukykyä on syytä valvoa.

Tarkistus 117
Liite IV, 3 kohta, 2 a alakohta (uusi)

Vertailevassa arvioinnissa on otettava 
huomioon vähäiset käyttötarkoitukset.

Perustelu

Ks. perustelu 48 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
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