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LYHYET PERUSTELUT

Käsiteltävällä asetusehdotuksella korvataan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 
annettu direktiivi 91/414/ETY ja kumotaan tiettyjä tehoaineita sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä annettu neuvoston 
direktiivi 79/117/ETY.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö vaikuttaa maaseudun ekosysteemeihin, se voi olla vaarallista 
käyttäjän terveyden kannalta, se voi vaikuttaa elintarvikkeiden laatuun ja sillä voi olla 
haitallisia vaikutuksia kuluttajien terveyteen, jos elintarvikkeissa on haitallisia 
kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Toisaalta kasvinsuojeluaineita käytetään kasviviljelmien 
terveyden suojelemiseksi, ja ne auttavat viljelijöitä kaksinkertaistamaan satonsa mahdollistaen 
viljelykasvien joustavan viljelyn. Näin taataan edullisten maataloustuotteiden varma ja 
luotettava viljely lähellä kuluttajia ja vähennetään elintarvikkeiden tuotantoon tarvittavaa 
viljelyalaa samalla, kun unionin maille taataan suurempi riippumattomuus 
maataloustuotteiden tuonnista.

Keskeisellä sijalla ehdotuksessa on kasvinsuojeluaineita koskevien lupien entistä 
voimakkaampi yhtenäistäminen koko unionissa, mikä vahvistaa sisämarkkinoita entisestään. 
Valmistelija kannattaa menettelyä, jossa jäsenvaltioiden normaalin lupamenettelyn ohella 
otetaan käyttöön lupien pakollista vastavuoroista tunnustamista saman vyöhykkeen 
jäsenvaltioissa koskeva menettely. Näin voidaan vähentää tarpeetonta kaksinkertaista työtä 
jäsenvaltioissa ja innovatiiviset ja entistä ympäristöystävällisemmät kasvinsuojeluaineet 
voidaan ottaa käyttöön entistä nopeammin. Lisäksi valmistelija ehdottaa, että vastavuoroista 
tunnustamista voitaisiin tietyin ehdoin soveltaa myös alueiden rajat ylittävällä tavalla. 
Toisaalta on taattava, että saman vyöhykkeen jäsenvaltioiden maatalouden ja ilmaston erot 
voidaan ottaa huomioon yksittäisissä tapauksissa.

Liittyen sellaisten tutkimusten tietosuojaan, joita on esitettävä kasvinsuojeluaineiden lupaa 
haettaessa, valmistelija ehdottaa sääntelyä, jonka avulla taataan Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky ja tutkimusta harjoittavien kasvintuottajien innovointikyky samalla, kun 
rinnakkaisvalmisteiden valmistajille taataan pääsy markkinoille. Samalla otetaan huomioon 
etenkin kasvinsuojeluaineiden ja niiden sisältämien tehoaineiden hyväksynnän erityispiirteet 
sekä se, että ensimmäisen hyväksynnän voimassaolo rajoitetaan automaattisesti kymmeneen 
vuoteen.

Valmistelija katsoo, että kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuontia on säänneltävä 
oikeudellisesti EU:n tasolla. Tällä hetkellä vallitsee oikeudellinen epävarmuus, joka aiheutuu 
erilaisista oikeuden tuomioista sekä suurista eroista jäsenvaltioiden suhtautumisessa tuontiin.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
37 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
37 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohdan sekä 95 artiklan 
1 kohdan,

Perustelu

Asetuksella pyritään toteuttamaan tavaroiden vapaa liikkuminen kasvinsuojeluaineisiin 
liittyen yhteisillä sisämarkkinoilla yhtenäistämällä kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat säännöt (katso johdanto-osan 7 kappaletta ja III lukua). Siksi asetuksen 
oikeusperustana tulisi olla myös EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 2
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. Tämän asetuksen tarkoituksena on 



AD\662526FI.doc 5/40 PE 382.584v03-00

FI

lisäksi yhdenmukaistaa 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat säännöt, jotta 
kasvinsuojeluaineet ovat yhtäläisesti 
saatavilla eri jäsenvaltioiden 
maanviljelijöille.

Tarkistus 3
3 artiklan 18 kohta

(18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’ (18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’
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 paikalliset 
olosuhteet, tarve vastustuskyvyn 
kehittymisen estämiseen sekä viljelmiä ja 
biologisia näkökohtia koskeva valvonta;

Perustelu

On tärkeä estää vastustuskyvyn kehittyminen, jotta kasveja suojeltaisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla ja jotta riskit sekä ihmisten ja eläinten terveydelle että ympäristölle 
pidettäisiin samalla mahdollisimman vähäisinä. Jos vastustuskykyä esiintyy, se voi luoda 
tarvetta käyttää kasvinsuojelutuotteita, jotka vaikuttavat voimakkaammin sekä ihmisten ja 
eläinten terveyteen että ympäristöön. Vastustuskyvyn kehittymisen estäminen on näin ollen 
sisällytettävä hyvän kasvinsuojelukäytännön määritelmään.

Tarkistus 4
3 artiklan 19 alakohta

19) ’ympäristön kannalta hyvällä 
käytännöllä’

Poistetaan.

kasvinsuojelukäytäntöä, johon kuuluu 
kasvinsuojeluaineiden käsittely ja käyttö 
tavalla, jolla saastutetaan ympäristöä vain 
pienimmällä mahdollisella määrällä;
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Perustelu

Tämä uudestaan esitetty määritelmä on tarpeeton, ja siihen liittyisi käytännössä hankaluuksia 
ja tulkintavaikeuksia, koska vaatimus, jonka mukaan kasvinsuojeluaineita on käytettävä niin, 
että "ympäristöä saastutetaan pienimmällä mahdollisella määrällä", kuuluu jo hyvän 
kasvinsuojelukäytännön keskeisiin periaatteisiin. Lisäksi uudelleen määritetyllä alueella ei 
ole kyse selvästi rajatun käsitteen määrittelystä.

Tarkistus 5
3 artiklan 21 a alakohta (uusi)

21 a) 'hyvällä koekäytännöllä´
käytäntöä sellaisena kuin se on määritelty 
hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden 
noudattamista kemiallisten aineiden 
kokeissa ja periaatteiden noudattamisen 
todentamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetussa direktiivissä 2004/10/EY1;
1 EUVL L 50, 20.2.2004, s. 44.

Perustelu

V luvussa käytetyn käsitteen määrittely.

Tarkistus 6
3 artiklan 21 b alakohta (uusi)

21 b) 'testeillä ja tutkimuksilla'

tutkimuksia tai kokeita, joiden avulla 
pyritään määrittämään tehoaineen tai 
kasvinsuojelutuotteiden ominaisuudet ja 
käyttäytyminen, ennustamaan 
altistuminen tehoaineille ja/tai niiden 
kulloisillekin aineenvaihduntatuotteille ja 
määrittämään turvalliset altistustasot sekä 
kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön 
ehdot.

Perustelu

Koko asetuksessa käytetään toistuvasti testien ja tutkimusten terminologiaa. On lisättävä 
määritelmä, joka käsittää paitsi tutkimusraportit myös muut riskien arvioinnin kannalta 
olennaiset tiedot.



AD\662526FI.doc 7/40 PE 382.584v03-00

FI

Tarkistus 7
3 artiklan 21 c alakohta (uusi)

21 c) 'hyvällä maatalouskäytännöllä'
tarkoitetaan kasvinsuojeluaineiden käytön 
yhteydessä kasvinsuojelutuotteiden 
kansallisesti hyväksyttyä turvallista käyttöä 
todellisissa olosuhteissa, joita tehokas 
tuholaistorjunta edellyttää. Se käsittää 
erilaisia kasvinsuojelutuotteiden 
sovellusten tasoja aina korkeimpaan 
sallittuun käyttöön asti tavalla, joka jättää 
käytännössä mahdollisimman pienen 
jäämän.
Luvalliset turvalliset käyttötarkoitukset 
päätetään kansallisella tasolla, ja niihin 
sisältyvät kansallisesti rekisteröidyt tai 
suositellut käyttötarkoitukset, joiden 
yhteydessä otetaan huomioon 
kansanterveys ja työterveys sekä 
turvallisuus ympäristön kannalta.
Todelliset olosuhteet käsittävät kaikki 
vaiheet tuotannossa, varastoinnissa, 
kuljetuksessa ja elintarvikehyödykkeiden 
sekä eläinten rehun jakelussa.

Perustelu

FAO:n esittämä "hyvän maatalouskäytännön" määritelmä on sisällytettävä asetukseen.

Tarkistus 8
3 artiklan 21 d alakohta (uusi)

21 d)'vähäisillä käyttötarkoituksilla'
tässä asetuksessa kasvinsuojelutuotteen 
vähäisellä käyttötarkoituksella tietyssä 
jäsenvaltiossa tarkoitetaan kyseisen 
tuotteen käyttöä viljelykasviin, jota ei 
viljellä laajalti kyseisessä jäsenvaltiossa, tai 
laajalti viljeltyyn kasviin, kun pyritään 
täyttämään rajoitettu tai satunnainen ja 
poikkeuksellinen tarve tai kun ainetta 
käytetään siemeniin.
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Perustelu

49 artiklassa käytetyn "vähäisen käyttötarkoituksen" määrittely.

Tarkistus 9
4 artiklan 1 kohta

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 10
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Tarkistus 11
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
Asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisuus

Viranomaisen on viipymättä saatettava 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja-
aineiston tiivistelmä julkisesti saataville 
lukuun ottamatta 60 artiklan nojalla 



AD\662526FI.doc 9/40 PE 382.584v03-00

FI

luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja.

Perustelu

Koska kyseiset tiedot ovat tässä varhaisessa vaiheessa vain alustavia, niitä ei ole syytä 
julkaista. On tarkoituksenmukaisempaa julkaista viranomaisten tarkastelukertomus, koska se 
on hyväksytty virallisesti.

Tarkistus 12
11 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohta

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

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

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

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

Perustelu

Käytettävissä olevien tietojen arviointi ennen kaikkien asiakirjojen saamista nopeuttaa uusien 
ja innovatiivisten tuotteiden pääsyä markkinoille. Siksi esittelevän jäsenvaltion pitäisi esittää 
tarkastelukertomuksensa kahdeksan kuukauden kuluessa, kun kulloisetkin tehoaineet on 
arvioitu direktiivin 91/414/ETY mukaisesti.

Tarvitaan mekanismi lisätietoja koskevan tietosuojan vaatimiseksi.

Vyöhykkeiden määritelmät ja vastavuoroinen tunnustaminen vyöhykkeiden välillä ovat uusia 
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näkökohtia kasvinsuojeluaineille myönnettävien lupien alalla. Niitä olisi arvioitava viiden 
vuoden kuluttua, jotta voitaisiin joko luoda yhtenäinen EU:n laajuinen lupajärjestelmä tai 
muuttaa erilaisten vyöhykkeiden määrää ja niiden määritelmiä.

Tarkistus 13
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 14
12 artiklan 1–3 kohta

1. Viranomainen toimittaa esittelevältä 
jäsenvaltiolta saadun 
arviointikertomusluonnoksen hakijalle, 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle. 

1. Viranomainen toimittaa esittelevältä 
jäsenvaltiolta saadun 
arviointikertomusluonnoksen hakijalle, 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle. 

Viranomainen saattaa sen julkisesti 
saataville annettuaan hakijalle kaksi viikkoa 
aikaa pyytää 60 artiklan nojalla, että 
arviointikertomusluonnokset tietyt osat 
pidetään luottamuksellisina. 

Viranomainen saattaa sen julkisesti 
saataville annettuaan hakijalle kaksi viikkoa 
aikaa pyytää 60 artiklan nojalla, että 
arviointikertomusluonnokset tietyt osat 
pidetään luottamuksellisina. 

Viranomainen myöntää 90 päivän määräajan 
kirjallisten huomautusten toimittamiseksi. 

Viranomainen myöntää 60 päivän määräajan 
kirjallisten huomautusten toimittamiseksi. 

Viranomaisen järjestää tarvittaessa 
asiantuntijoiden, myös esittelevän 
jäsenvaltion asiantuntijoiden, kuulemisen. 

Viranomaisen järjestää tarvittaessa 
asiantuntijoiden, myös esittelevän 
jäsenvaltion asiantuntijoiden, kuulemisen. 

2. Viranomainen tekee 90 päivän kuluessa 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä päätelmän siitä, 
voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 
4 artiklan vaatimukset ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Viranomainen tekee 60 päivän kuluessa 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä päätelmän siitä, 
voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 
4 artiklan vaatimukset ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle.
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Viranomainen käsittelee tarvittaessa 
päätelmässään 
arviointikertomusluonnoksessa mainittuja 
riskinhallintatoimenpiteitä. 

Viranomainen käsittelee tarvittaessa 
päätelmässään 
arviointikertomusluonnoksessa mainittuja 
riskinhallintatoimenpiteitä.

3. Jos viranomainen tarvitsee lisätietoja, se 
asettaa määräajan, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tässä tapauksessa 2 kohdassa 
säädettyä 90 päivän määräaikaa pidennetään 
viranomaisen myöntämällä jatkoajalla. Se 
ilmoittaa asiasta komissiolle ja 
jäsenvaltioille.

3. Jos viranomainen tarvitsee lisätietoja, se 
asettaa määräajan, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tässä tapauksessa 2 kohdassa 
säädettyä 60 päivän määräaikaa pidennetään 
viranomaisen myöntämällä jatkoajalla. Se 
ilmoittaa asiasta komissiolle ja 
jäsenvaltioille.

Viranomainen voi pyytää komissiota 
kuulemaan yhteisön vertailulaboratoriota, 
joka on nimetty asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 nojalla tarkistamaan, ovatko 
hakijan ehdottamat analyysimenetelmät 
jäämien määrittämiseksi tyydyttävät ja 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 29 artiklan 
1 kohdan f alakohdan vaatimukset. Hakijan 
on yhteisön vertailulaboratorion pyynnöstä 
toimitettava näytteitä ja analyyttiset normit.

Viranomainen voi pyytää komissiota 
kuulemaan yhteisön vertailulaboratoriota, 
joka on nimetty asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 nojalla tarkistamaan, ovatko 
hakijan ehdottamat analyysimenetelmät 
jäämien määrittämiseksi tyydyttävät ja 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 29 artiklan 
1 kohdan f alakohdan vaatimukset. Hakijan 
on yhteisön vertailulaboratorion pyynnöstä 
toimitettava näytteitä ja analyyttiset normit.

Perustelu

Ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason takaamiseksi on 
suositeltavaa lyhentää uusien tehoaineiden, suoja-aineiden, tehosteaineiden ja apuaineiden 
hyväksymismenettelyihin varattua aikaa mahdollisimman vähäiseksi (sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta arviointiperusteihin). Uudet kasvinsuojeluaineet, jotka vaikuttavat 
vähäisemmin ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön, voidaan näin ollen ottaa 
käyttöön nopeammin. 
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Tarkistus 15
13 artiklan 1 kohta

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. Neljän 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.

Hakijalle on annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

Hakijalle on annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

Perustelu

Jos viivettä tämän arviointivaiheen päättämisessä vähennetään, viljelijät voivat saada 
aikaisemmin käyttöönsä uusia ja innovatiivisia tuotteita.

Ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason takaamiseksi on 
suositeltavaa lyhentää uusien tehoaineiden, suoja-aineiden, tehosteaineiden ja apuaineiden 
hyväksymismenettelyihin varattua aikaa mahdollisimman vähäiseksi (sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta arviointiperusteihin). Uudet kasvinsuojeluaineet, jotka vaikuttavat 
vähäisemmin ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön, voidaan näin ollen ottaa 
käyttöön nopeammin.

Tarkistus 16
13 a artikla (uusi)

13 a artikla
Komissio esittää kolmen kuukauden 
kuluessa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen saatuaan ehdotuksen 
tehoaineen rajoitetusta luvasta, jossa 
määritetään:
– käyttötarkoitukset, joille voidaan antaa 
lupa
– luvan aikajakso, joka ei saa ylittää viittä 
vuotta.
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Perustelu

Uusien aineiden käyttötarkoitusten lupien nopeuttamisen ansiosta viljelijät voivat käyttää 
uusia ja innovatiivisia tuotteita entistä nopeammin.

Tarkistus 17
22 artiklan 2 kohta

2. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 4 kohtaa 
sekä 6–21 artiklaa.

2. 5 artiklasta poiketen tehoaineille, jotka 
perustuvat 4 artiklassa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisiin biologisiin torjunta-
aineisiin, voidaan antaa hyväksyntä 
kaudeksi, joka on enintään 15 vuotta, jos 
tällaisia biologisia torjunta-aineita 
sisältävät kasvinsuojeluaineet aiheuttavat 
vain vähäisen riskin ihmisten ja eläinten 
terveydelle ja ympäristölle, kuten 
46 artiklan 1 kohdassa todetaan. 
3. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 4 kohtaa 
sekä 6–21 artiklaa.

Or. nl

Perustelu

Biologisiin torjunta-aineisiin perustuvien kasvinsuojeluaineiden käyttö antaa loistavat 
mahdollisuudet suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä ympäristöä. Kyseisten aineiden 
käyttöä olisi näin ollen tuettava täysimääräisesti. Tällaisten biologisten torjunta-aineiden 
vähäriskisyyden takia niistä saatavat mahdolliset hyödyt ovat suuria. Koska biologisiin 
torjunta-aineisiin perustuvan kasvinsuojelun soveltamisala on suhteellisen pieni, 15 vuoden 
ajaksi annettava hyväksyntä on tarpeen, jotta tällaisia kasvinsuojeluaineita koskevaa 
tutkimusta ja kehittämistä edistettäisiin riittävästi.

Tarkistus 18
24 artiklan 1 kohta

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja 
14 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä 
tehoaine hyväksytään enintään seitsemän 
vuoden ajaksi, jos muut jo hyväksytyt 
tehoaineet ovat huomattavasti vähemmän 
myrkyllisiä kuluttajille tai käyttäjille tai 

1. Tehoaine, joka täyttää 4 artiklassa 
tarkoitetut kriteerit sekä yhden tai 
useamman liitteessä II olevan 4 kohdan 
kriteereistä, hyväksytään 'korvaavaksi 
aineeksi'.
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aiheuttavat huomattavasti vähemmän 
riskejä ympäristölle. Arvioinnissa otettaan 
huomioon liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
asetetut kriteerit.
Kyseistä ainetta nimitetään jäljempänä 
’korvaavaksi aineeksi’.

Perustelu

Koska korvaavat aineet täyttävät kaikki 4 artiklassa tarkoitetut turvallisuutta koskevat 
kriteerit, ei ole mitään syytä rajoittaa niiden hyväksymisaikaa seitsemään vuoteen kymmenen 
vuoden asemesta. Kuten muidenkin aineiden kohdalla hyväksyntää voidaan tarkastella 
uudestaan koska tahansa 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siksi tällaisten aineiden 
uudelleenarviointi seitsemän vuoden välein ei ole tarpeellista eikä hyödyllistä.

Tarkistus 19
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos direktiivin 91/414/ETY tai tämän 
asetuksen nojalla hyväksytyssä 
kasvinsuojeluaineessa käytetään 
apuainetta, se katsotaan 
18. joulukuuta 2006 annetun kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä 
ja rajoituksia (REACH)1 koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 15 artiklan 
1 kohdan mukaisesti rekisteröidyksi 
kasvinsuojeluaineena käyttöä varten.
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Perustelu

Kohdan avulla vältetään niiden kasvinsuojeluaineissa käytettävien apuaineiden 
kaksinkertainen sääntely, joita käytetään tämän asetuksen ja REACH-asetuksen nojalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Edit Herczog

Tarkistus 20
28 a artikla (uusi)

28 a artikla
Rinnakkaistuonti
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1. 28 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
poiketen kasvinsuojeluaine voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
jäsenvaltioissa ilman sen hyväksymistä, jos 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattavalla toimijalla on 
kasvinsuojeluaineelle jäsenvaltion antama 
markkinoille saattamista koskeva lupa.
2. Jäsenvaltioiden on anomuksesta 
annettava kasvinsuojeluaineelle 1 kohdassa 
tarkoitettu markkinoille saattamista 
koskeva lupa, jos jostakin toisesta 
jäsenvaltiosta tuotavalla 
kasvinsuojeluaineella on toisessa 
jäsenvaltiossa annettu lupa ja 
koostumukseltaan vastaava viitetuote on 
sallittu tuontivaltiossa (rinnakkaistuonti).
3. Tässä artiklassa tarkoitetuksi 
koostumukselliseksi vastaavuudeksi 
katsotaan tilanne, jossa tuonti- ja 
viitetuotteet sisältävät samoja aineita 
vastaavina määrinä niin, että saavutetaan 
vastaava puhtauden vähimmäisaste ja 
aineet sisältävät samanlaisia 
epäpuhtauksia samanlaisia 
enimmäismääriä ja vastaavat toisiaan myös 
nimitysten osalta. Koostumuksen erot 
sallitaan, jos tällaiset apuaineiden 
laadulliset ja määrälliset erot eivät muuta 
biologista tehokkuutta, käsiteltäviin 
kasveihin kohdistuvia vaikutuksia tai 
ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. Koostumuksellista 
vastaavuutta koskevia vaatimuksia ja sen 
selvittämistä voidaan säännellä tarkemmin 
76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä. 
4. Markkinoille saattamista koskevaan 
lupahakemukseen on liitettävä seuraavat 
tiedot:
– tuotavan kasvinsuojeluaineen 
alkuperämaa;
– tuojan nimi ja osoite;
– kuvaus, jota käytetään tuotavan 
kasvinsuojeluaineen kaupan pitämisessä 
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kohdevaltiossa;
– tuotavan kasvinsuojeluaineen kuvaus ja 
lupanumero alkuperäjäsenvaltiossa;
– luvanhaltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa;
– alkuperäinen käyttöohje, jota käytetään 
tuotavan kasvinsuojeluaineen kaupan 
pitämisessä alkuperäjäsenvaltiossa;
– kuvaus ja käyttöohje, joita käytetään 
tuotavan kasvinsuojeluaineen kaupan 
pitämisessä;
– viitetuotteen kuvaus ja lupanumero;
– viitetuotteen luvanhaltijan nimi.
5. Kasvinsuojeluainetta, jolle on annettu 
markkinoille saattamista koskeva lupa, on 
käytettävä samalla tavoin kuin viitetuotetta.
6. Markkinoille saattamista koskeva lupa 
on voimassa viitetuotteen luvan kestoajan. 
Jos viitetuotteen luvan haltija anoo luvan 
peruuttamista 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja jos 29 artiklan vaatimukset 
edelleen täyttyvät, markkinoille saattamista 
koskevan luvan voimassaolo päättyy 
vuoden kuluttua luvan peruttamisesta, 
mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun 
luvan voimassaoloaika olisi alun perin 
päättynyt.
7. Rinnakkaistuontiin sovelletaan 
vastaavasti 43 ja 45 artiklaa sekä 
53 artiklan 4 kohtaa sekä VII lukua.

Perustelu

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

Tarkistus 21
29 artiklan 6 kohta 
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6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määritetään 76 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen annetuissa asetuksissa, joilla
vaatimukset sisällytetään tarvittavin 
muutoksin direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen VI.

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

Perustelu

Yhdenmukaisia periaatteita ei pitäisi laatia komitologiamenettelyssä. Vuonna 1996 Euroopan 
parlamentin oli ryhdyttävä oikeustoimiin, koska komission laatimat ensimmäiset 
yhdenmukaiset periaatteet eivät olleet direktiivin 91/414/ETY mukaisia. Tuomioistuin vahvisti 
(asiassa C-303/94) parlamentin kannan, ja periaatteita muutettiin erityisesti juomavettä 
koskevien perusteiden osalta. Komitologiamenettelyn käyttämisen sijaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä asianmukaisessa lainsäädäntömenettelyssä 
asetus, jolla vahvistetaan uudet yhdenmukaiset periaatteet.

Tarkistus 22
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

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

Ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason takaamiseksi on 
suositeltavaa lyhentää uusien tehoaineiden, suoja-aineiden, tehosteaineiden ja apuaineiden 
hyväksymismenettelyihin varattua aikaa mahdollisimman vähäiseksi (sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta arviointiperusteihin). Uudet kasvinsuojeluaineet, jotka vaikuttavat 
vähäisemmin ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön, voidaan näin ollen ottaa 
käyttöön nopeammin.
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Tarkistus 23
35 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
suoritettava riippumattoman, objektiivisen 
ja avoimen arvioinnin tieteellisen ja 
teknisen nykytietämyksen perusteella.

1. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
suoritettava riippumattoman, objektiivisen 
ja avoimen arvioinnin hakemuksen 
ajankohtaa vastaavan tieteellisen ja 
teknisen tietämyksen ja ohjauksen 
perusteella.

Perustelu

Uusien kasvinsuojeluaineiden saattaminen markkinoille on hyvin merkittävä investointi. 
Tällainen investointi edellyttää ennustettavissa olevaa sääntelyjärjestelmää. Siksi tietoja 
koskevien vaatimusten muuttaminen hakemuksen esittämisen jälkeen on epäasianmukaista ja 
se heikentää motiivia sijoittamiseen ja innovointiin.

Tarkistus 24
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. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 30 ja 
31 artiklan mukaisesti myönnettävä tai 
evättävä lupa hakemuksen käsittelevän 
jäsenvaltion päätelmien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan sallittava kyseinen 
kasvinsuojeluaine samoin edellytyksin kuin 
hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio, ellei 
huomioon ole otettava erilaisia käyttöehtoja
niin, että huomioon otetaan 
ei-verrannolliset maatalouteen, kasvien 
terveyteen tai ympäristöön liittyvät seikat.

Perustelu

Maatalouteen ja ilmastoon samoin kuin tuholaisten aiheuttamaan paineeseen liittyvät seikat 
vaihtelevat eri maissa. Siksi jäsenvaltioiden pitäisi voida ottaa huomioon paikalliset 
olosuhteet hyväksyessään tuotteita omalla alueellaan.

Monissa jäsenvaltioissa luokittelu ja merkitseminen ovat luvanhaltijan vastuulla. Yhtenäisen 
merkitsemisen aikaansaamiseksi tilanteen tulisi olla sama 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 25
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.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös on tarpeeton, koska jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon paikalliset olosuhteet 
myöntäessään lupia tuotteille.

Tarkistus 26
39 artikla

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

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

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

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

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

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

b a) kyseessä on vapaaehtoinen menettely 
sellaisten eri alueilla sijaitsevien 
jäsenvaltioiden välillä, joilla on 
samanlaiset maanviljelyolot sekä kasvien 
terveyteen sekä ympäristöön liittyvä tilanne 
ja erityisesti samanlaiset tuotteen käytön 
kannalta merkittävät ilmasto-olot.

2. Vastavuoroista tunnustamista ei 
sovelleta korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin.
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Perustelu

Paikallinen luvanhaltija voi vaihdella valtioittain. 

Käsiteltävä ehdotus on liian rajoittava. Alueiden välinen vastavuoroinen tunnustaminen olisi
sallittava, jos olot sen sallivat.

2 kohta: Tälle rajoitukselle ei ole riittävää syytä. Hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio arvioi 
tuotteet perinpohjaisesti ja antaa niille luvan soveltaen tiukkoja ehtoja. Muiden 
jäsenvaltioiden olisi voitava tunnustaa sen päätös, jos ne niin haluavat. Hyvin suuri osa 
aineista voidaan katsoa korvaaviksi aineiksi. Näin syntyisi kaksi rinnakkaista 
hyväksymisjärjestelmää ja jäsenvaltioille aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista kuormitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 27
39 artiklan 2 kohta

2. Vastavuoroista tunnustamista ei 
sovelleta korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Jos vastavuoroista tunnustamista ei voida enää soveltaa korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin, yksi yhdenmukaistamisen tavoitteista on vaakalaudalla.

Tarkistus 28
40 artiklan 1 kohta 

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

1. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on jätetty, 
antaa luvan asianomaiselle 
kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin, 
myös luokitus direktiivin 1999/45/EY 
tarkoituksiin, kuin viitejäsenvaltio, jollei 
erilaisia käyttöoloja, kuten erilaisia 
maanviljelyoloja tai kasvien terveyteen tai 
ympäristöön liittyviä oloja, pidä ottaa 
huomioon.
Jos jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on 
jätetty, haluaa antaa kyseiselle 
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kasvinsuojeluaineelle luvan eri edellytyksin 
kuin viitejäsenvaltio, kyseisen jäsenvaltion 
on ilmoitettava edellytyksistä välittömästi 
komissiolle ja kerrottava yksityiskohtaisesti 
poikkeamiseen johtaneista syistä.
Komissio arvioi kyseisen jäsenvaltion 
antamaa lupaa. Jos se katsoo, että 
poikkeamiseen ei ole syytä, se pyytää 
kyseistä jäsenvaltiota antamaan 
kasvinsuojeluaineelle luvan samoin 
edellytyksin kuin viitejäsenvaltio.

Perustelu

Maanviljelyolot ja ilmastoon liittyvät olot sekä tuholaisten aiheuttama paine vaihtelevat 
valtioittain. Jäsenvaltioille olisi näin ollen annettava mahdollisuus ottaa huomioon paikalliset 
olosuhteet, kun ne hyväksyvät kasvinsuojeluaineita omalla alueellaan.

On myös otettava käyttöön suojatoimenpiteitä, jotta jäsenvaltiot eivät voi väärinkäyttää 
vastavuoroista tunnustamista.

Tarkistus 29
42 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

a) kaikki uudet tiedot, jotka vaaditaan 
tietovaatimusten tai kriteerien muuttumisen 
takia;

a) kaikki uudet tiedot, joihin viitataan 
20 artiklassa tarkoitetussa uusimista 
koskevassa asetuksessa tai jotka vaaditaan 
tietovaatimusten tai kriteerien muuttamisen 
takia;

b) perustelut uusien toimittamiselle sen 
vuoksi, että kyseiset tietovaatimukset tai 
kriteerit eivät olleet voimassa, kun 
kasvinsuojeluaineen lupa myönnettiin;

b) perustelut uusien toimittamiselle sen 
vuoksi, että kyseiset tietovaatimukset tai 
kriteerit eivät olleet voimassa, kun 
kasvinsuojeluaineen lupa myönnettiin, tai 
että niitä tarvitaan hyväksynnän 
edellytysten tarkistamiseksi;

Perustelu

Näillä kohdilla selvennetään tietoja, joita on suojattava tehoaineelle annetun hyväksynnän 
uusimisen jälkeen.

Tarkistus 30
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43 artiklan 2–4 kohta

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

2. Jäsenvaltion on tarpeen mukaan 
peruutettava lupa tai muutettava sitä, jos

Jäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijaa
toimittamaan lisätietoja.

a) 29 artiklassa tarkoitetut vaatimukset 
eivät enää täyty;
b) luvan myöntämisen perusteena olevista 
seikoista on annettu virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja;
c) luvanhaltija ei ole täyttänyt lupaan 
sisältyvää ehtoa.

3. Jäsenvaltio voi tilanteen mukaan
peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, jos

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

a) 29 artiklassa tarkoitetut vaatimukset 
eivät enää täyty;

Jäsenvaltio voi pyytää luvanhaltijaa 
toimittamaan lisätietoja.

b) luvan myöntämisen perusteena olevista 
seikoista on annettu virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja;
c) lupaan sisältyvä edellytys ei täyty.
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 edelleen aikoo 3 kohdan 
soveltamisen jälkeen peruuttaa luvan tai 
muuttaa sitä 2 kohdan mukaisesti, sen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle.

Perustelu

Yksittäiseen väärinkäyttöön tulisi soveltaa korjaavia toimia, mutta niiden ei pitäisi johtaa 
välttämättä luvan peruttamiseen 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Syyt, jotka johtavat luvan peruuttamiseen jossakin jäsenvaltiossa, eivät välttämättä päde 
alueen kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Siksi muiden jäsenvaltioiden pitäisi voida säilyttää 
lupa, kunhan 4 artiklan vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus 31
48 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta
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a) hakemuksessa määritettyjä 
käyttötarkoituksia varten on jo olemassa
kasvinsuojeluaine tai muu kuin kemiallinen 
valvonta- tai torjuntamenetelmä, joka on 
huomattavasti turvallisempi ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle;

a) hakemuksessa määritettyjä 
käyttötarkoituksia varten on jo hyväksytty 
kasvinsuojeluaine tai muu kuin kemiallinen 
valvonta- tai torjuntamenetelmä, joka on 
tehokkuudeltaan vastaava ja joka on 
huomattavasti turvallisempi ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle;

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

b) edellä olevan a alakohdassa tarkoitetun 
kasvinsuojeluaineen tai muun kuin 
kemiallisen valvonta- tai 
torjuntamenetelmän käyttöön korvaavana 
menetelmänä ei liity merkittäviä 
taloudellisia tai käytännön haittoja;

Perustelu

Vertailevassa arviointiprosessissa on varmistettava, että mahdollinen vaihtoehto osoittautuu 
yhtä tehokkaaksi tuholaisten torjunnassa. Muutoin viljelijöillä ei olisi käytettävissään riittäviä 
keinoja satonsa suojaamiseen.

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 32
49 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tässä artiklassa tarkoitetut laajennukset on 
merkittävä erikseen ja vastuuta koskeviin 
rajoituksiin on viitattava nimenomaisesti.

Perustelu

Riippumatta siitä, miten lupaa laajennetaan vähäisiin käyttötarkoituksiin jäsenvaltiossa, on 
käytävä selväksi, että kyse on 49 artiklassa tarkoitetusta laajennuksesta, jolla pyritään 
selventämään poikkeavaa oikeudellista asemaa 4 artiklassa tarkoitettuun lupaan nähden.
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Tarkistus 33
49 artiklan 5 kohdan 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

Näissä tiedoissa on viitattava 
nimenomaisesti siihen, että aineen 
tehokkuuden tutkiminen hakemuksen 
mukaisessa käytössä sekä viljelykasveille 
mahdollisesti aiheutuvat vahingot eivät 
kuulu periaatteessa lupamenettelyn piiriin. 
Lisäksi näiden tietojen on nimenomaisesti 
vapautettava luvanhaltija kaikesta 
vastuusta, joka koskee tehon puutteen 
mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja tai 
viljelykasveille aiheutuvia vahinkoja.

Perustelu

Vastuukysymys on keskeinen puutteiden osoittamismenettelyn toiminnan kannalta. Valmistaja 
tulisi vapauttaa vastuusta vain sellaisilla aloilla, jotka tutkitaan puutteiden osoittamisen 
yhteydessä pintapuolisimmin tavalliseen lupamenettelyyn verrattuna (katso 4 artiklan 3 a ja 
3 c kohtaa, joita ei tarvitse arvioida 49 artiklassa tarkoitetun laajentamisen yhteydessä).

Tarkistus 34
49 artiklan 6 kohta

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

6. Jäsenvaltioiden on pidettävä ajantasaista 
luetteloa vähäisistä käyttötarkoituksista ja 
tuotava se yleisön saataville sähköisessä 
muodossa. 

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi jäljentämisen välttämiseksi ja vähäisten käyttötarkoitusten hyväksynnän 
nopeuttamiseksi pidettävä ajantasaista luetteloa omassa maassaan hyväksytyistä vähäisistä 
käyttötarkoituksista. Jos luettelo tuodaan yleisön saataville sähköisessä muodossa, 
asianomaiset tahot saavat nopeasti tietoa eri jäsenvaltioissa hyväksytyistä vähäisistä 
käyttötarkoituksista. Näin ollen on helpompi noudattaa syitä, joilla vähäisen 
käyttötarkoituksen hyväksyminen voidaan perustella.
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Tarkistus 35
49 a artikla (uusi)

49 a artikla
Väliaikainen kansallinen lupa

28 artiklasta poiketen jäsenvaltio voi tehdä 
uusien kasvinsuojeluaineiden käytön 
käyttäjille helpommaksi antamalla 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattamista koskevan luvan enintään 
kolmeksi vuodeksi, jos menettelyteknisistä 
syistä kahden ja puolen vuoden kuluttua 
7 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen 
tekemisestä ei ole vielä saatu päätöstä 
aineesta eikä ole mitään seikkoja, jotka 
puhuisivat tehoainetta tai 
kasvinsuojeluainetta vastaan.

Perustelu

Direktiivistä 91/414/ETY tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan komission oletus, että 
tehoaineet voitaisiin ottaa sallittujen tehoaineiden luetteloon 25 kuukauden kuluessa, ei ole 
realistinen. Tähän mennessä uuden tehoaineen sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen I on vaatinut 55 kuukautta. Tällä hetkellä mahdolliset kansalliset väliaikaiset luvat 
ovat kuluneina vuosina osoittautuneet hyviksi, ja niiden ansiosta käyttäjät saavat varhaisessa 
vaiheessa innovatiivisia ja entistä ympäristöystävällisempiä kasvinsuojeluaineita. Siksi 
väliaikainen lupa on mahdollistettava ainakin komission esittämien aikarajojen ylittymisen 
jälkeen.

Tarkistus 36
52 artiklan 1 a kohta (uusi) 

Asianmukainen käyttö sisältää vähintään:
i) 30 artiklassa tarkoitettujen ja 
merkinnöissä määriteltyjen vaatimusten ja 
edellytysten noudattamisen 61 ja 
63 artiklan sekä direktiivin 1999/45/ETY 
merkintöjä koskevien määräysten 
mukaisesti;
ii) asetuksen (EY) N:o 396/2005 
noudattamisen;
iii) työntekijöiden suojelua koskevissa 
direktiiveissä esitettyjen vaatimusten 
noudattamisen.
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Perustelu

Asianmukaisen käytön määritelmässä olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset. Siihen olisi 
myös sisällytettävä tarve kunnioittaa erityistä yhteisön lainsäädäntöä.

Tarkistus 37
56 artiklan 1 kohta

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

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

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

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

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

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

b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.
Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.

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

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

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

Tutkimus ei ole tietosuojan alainen, jos se on 
ollut välttämätön ainoastaan luvan 

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

Perustelu

Toisin kuin muut tuotteet kasvinsuojelutuotteet on arvioitava uudestaan ja niiden on saatava 
uusi lupa 10 vuoden kuluttua niiden ensimmäisestä hyväksynnästä. Uusi lupa edellyttää uusia 
tutkimuksia. Näiden tietojen toimittaminen merkitsee luvanhaltijoille suurta investointia. Jos 
näitä uusia tietoja ei suojata, monet tuotteet eivät saa tukea ja luvan voimassaolo päättyy. 
Rinnakkaisvalmisteita valmistavat yhtiöt, joilla ei ole varaa tähän investointiin, eivät pysty 
jäämään markkinoille ilman lupaa. Kohtuullinen tietosuoja-aika uusille tutkimuksille on 
olennainen tekijä, jotta luvan uusi myöntäminen olisi kannattavaa.

Tarkistus 38
56 artiklan 3 kohdan johdantokappale ja a alakohta

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

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

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

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

Perustelu

Tarkistus seuraa tarkistuksesta 56 artiklan 1 kohtaan: Kohtuullinen viiden vuoden tietosuoja 
tutkimuksille, joita luvan uusiminen kymmenen vuoden kuluttua edellyttää.

Tarkistus 39
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

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

Perustelu

Alueellisen lupajärjestelmän tulisi taata tietosuoja kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 40
56 artiklan 3 b kohta (uusi)

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

Perustelu

Kun kasvinsuojeluaineita käytetään vähäisessä määrin tai kokonaistalouden kannalta vähän 
merkitsevällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joita varten ei ole riittäviä suojelumenetelmiä tai 
joissa luvan saaneet kasvinsuojeluaineet eivät ole riittäviä (puutteiden osoittaminen), 
hakijoille on luotava taloudellisia kannustimia tällaisten aukkojen osoittamiseksi. Erityisesti 
ekologisessa viljelyssä ja hedelmien kasvatuksessa on aukkoja, jotka on suljettava 
asianomaisten käyttäjien olemassaolon turvaamiseksi.
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Tarkistus 41
57 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyissä 
luetteloissa on oltava tiedot siitä, onko 
kyseisten testi- ja tutkimusraporttien 
todistettavasti osoitettu noudattavan 
hyvän laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita.

Poistetaan.

Perustelu

Tietosuojaa ei ole syytä rajoittaa vain hyvää laboratoriokäytäntöä tai hyvää koekäytäntöä 
noudattaviin tietoihin. 

Esimerkiksi riskienarvioinnit eivät ole hyvää laboratoriokäytäntöä tai hyvää koekäytäntöä 
noudattavia tietoja, vaan riippuvat korkeatasoisesta asiantuntijuudesta, mutta niitä on 
kuitenkin suojattava. 

Tarkistus 42
58 artiklan 3 kohta

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

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

Jos mahdollinen luvanhakija ja samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta 
sisältäviä vastaavia kasvinsuojeluaineita 
koskevien lupien haltija tai haltijat eivät 
pääse sopimukseen testi- ja 
tutkimusraporttien tietojen jakamisesta, 
mahdollisen luvanhakijan on ilmoitettava 
tästä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
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Perustelu

Tarkistus seuraa tarkistuksesta 56 artiklan 1 kohtaan: kohtuullinen viiden vuoden tietosuoja 
tutkimuksille, joita luvan uusiminen kymmenen vuoden kuluttua edellyttää.

Tarkistus 43
60 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kun toimivaltainen viranomainen on 
antanut hakijalle mahdollisuuden kertoa 
näkemyksistään, se tekee tietojen 
luottamuksellisuutta koskevan päätöksen, 
joka on velvoittava kaikkien 
jäsenvaltioiden, kyseisen viranomaisen ja 
komission osalta ja joka sisältää 
asianmukaiset perustelut päätöksen 
tekemiselle, ja ilmoittaa päätöksestä 
kyseiselle hakijalle. Ennen kuin tällainen 
päätös pannaan täytäntöön, hakijalle 
annetaan mahdollisuus saattaa päätös 
toimivaltaisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi toimivaltaisen viranomaisen 
tekemien arviointien ja päätöksen 
tarkistamiseksi ja kyseisten tietojen 
luovutuksen estämiseksi.

Perustelu

Tietojen luovutus voi vaikuttaa merkittävästi taloudellisiin etuihin. Tietojenhaltijoille on näin 
ollen annettava mahdollisuus kertoa luovuttamista koskevista näkemyksistään ja puolustaa 
näkemyksiään oikeusteitse.

Tarkistus 44
60 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kun on kyse testitiedoista ja 
tutkimusraporteista, jotka hakija on 
esittänyt tukemaan päätöstä 
kasvinsuojeluaineen luvan myöntämisestä 
tai muuttamisesta tässä asetuksessa 
tarkoitetulla tavalla, nämä tiedot ovat 
halukkaiden nähtävissä tietyissä paikoissa, 
jotka komissio, viranomainen tai 
jäsenvaltiot määrittävät. Tällaiset tiedot 
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julkaistaan kopioimalla ne tai esittämällä 
ne jollakin muulla tavalla (sähköinen 
julkaiseminen mukaan lukien).

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 45
65 artiklan 1 kohta

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

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

Tarkistus 46
79 a artikla (uusi) 

79 a artikla
Tarkistaminen

Komission on tarkistettava …* mennessä 
kasvinsuojeluaineiden vahvistamisessa 
käytettävien vyöhykkeiden määritelmät ja 
otettava tarkistettaessa huomioon viimeisin 
tieteellinen tietämys. Komission on 
erityisesti tarkasteltava, olisiko 
vyöhykkeiden määrää tai vyöhykkeeseen 
kuuluvia jäsenvaltioita muutettava.
* Viisi vuotta tämän asetuksen
voimaantulosta.
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Perustelu

Vyöhykkeiden määritelmät ja vastavuoroinen tunnustaminen vyöhykkeiden välillä ovat uusia 
näkökohtia kasvinsuojeluaineille myönnettävien lupien alalla. Niitä olisi arvioitava viiden 
vuoden kuluttua, jotta voitaisiin joko luoda yhtenäinen EU:n laajuinen lupajärjestelmä tai 
muuttaa erilaisten vyöhykkeiden määrää ja niiden määritelmiä.

Tarkistus 47
Liite II, 3.6.2. kohta

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 
arvioinnin tuloksena direktiivin 
67/548/ETY säännösten mukaisesti 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.

3.6.2. Tehoaine hyväksytään vain, jos 
yhdenmukaisuusperiaatteen mukaisesti 
suoritettu arviointi osoittaa suositelluissa 
käyttöolosuhteissa, että työntekijöiden, 
sivullisten sekä kuluttajien suojelun taso on 
riittävä ainakin yhden 
kasvinsuojelutuotteen ainakin yhdessä 
edustavassa käyttötarkoituksessa.

Tarkistus 48
Liite II, 3.6.3. kohta

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.

Poistetaan.
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Tarkistus 49
Liite II, 3.6.4. kohta

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.

Poistetaan.

Tarkistus 50
Liite II, 3.6.5. kohta

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.

Poistetaan.

Perustelu (tarkistukset 29–32)

Edellä 4 artiklan mukaan tehoaineet voidaan hyväksyä vain, jos turvalliset käyttötarkoitukset 
on yksilöity riskien arvioinnin avulla. Ehdotettu uusi kappale heijastaa tätä seikkaa. Vastaa 
liitteessä II olevaa 3.8.1 kohtaa.

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.
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Tarkistus 51
Liite II, 3.7.2. kohta

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

Poistetaan.

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa 
jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
3.7.2.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 
yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 
120 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.
Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
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 
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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.

Tarkistus 52
Liite II, 3.7.3. kohta

3.7.3. Tehoaineen ei katsota täyttävän 
4 artiklan vaatimuksia, kun se on erittäin 
hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyvä (vPvB-aine).

Poistetaan.

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

Perustelu (tarkistukset 33–34)

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.

Tarkistus 53



PE 382.584v03-00 36/40 AD\662526FI.doc

FI

Liite II, 3.8.2. kohta

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

Tarkistus 54
Liite II, 4 kohta

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

Tehoaine voidaan 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 on 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, tai 

– se täyttää kaksi PBT-aineen 
luokittelukriteeriä;

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

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

– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

– sen katsotaan olevan hitaasti hajoava, 
eläviin kudoksiin keräytyvä ja myrkyllinen 
(PBT-aine).
Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa 
jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
a) Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta 
tai
– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 
yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 
120 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.
Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
b) Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää kertyvyyttä eläviin 
kudoksiin koskevan perusteen, jos sen 
biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on 
yli 2 000.
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Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää.
c) Toksisuus
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
– tai aine on hyvin pysyvä tai voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyvä (vPvB).
Aine, joka täyttää seuraavissa kohdissa 
esitetyt molemmat perusteet, on vPvB-aine.
a) 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.
b) 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 



AD\662526FI.doc 39/40 PE 382.584v03-00

FI

arviointia. Siirretty liitteen II 3.6 ja 3.7 kohdasta.

Asetusehdotuksessa nyt käytetyt "korvaavan aineet" kriteerit eivät juurikaan liity 
kasvinsuojelutuotteiden käytöstä aiheutuviin todellisiin riskeihin.
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