
 

AM\545847FI.doc  PE 349.878v01-00 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

28.10.2004 PE 349.878/v01-0019-115 

TARKISTUKSET 19-115 

Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 349.878v01-00) 
Robert William Sturdy 
neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/EY muuttamisesta 

Neuvoston yhteinen kanta (9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

Neuvoston yhteinen kanta 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 19 
Johdanto-osan 2 kappale 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa, ja ne voivat aiheuttaa 
eroja kansanterveyden suojelussa. Niinpä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
jäsenvaltioiden tasavertaisten 
kilpailuedellytysten ja kaikkien kuluttajien 
yhdenvertaisen suojelun varmistamiseksi 
kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita koskevat 
jäämien enimmäismäärät on aiheellista 
vahvistaa yhteisön tasolla ottaen kuitenkin 
huomioon erilaiset ilmasto-olosuhteet ja 
noudattaen parhaita maatalouskäytäntöjä 
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(integroidun torjunnan järjestelmä). 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 1. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 20 
Johdanto-osan 2 kappale 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa, ja ne voivat aiheuttaa 
eroja kansanterveyden suojelussa. Niinpä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
jäsenvaltioiden tasavertaisten 
kilpailuedellytysten ja kaikkien kuluttajien 
yhdenvertaisen suojelun varmistamiseksi 
kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita koskevat 
jäämien enimmäismäärät on aiheellista 
vahvistaa yhteisön tasolla ottaen kuitenkin 
huomioon erilaiset ilmasto-olosuhteet ja 
noudattaen parhaita maatalouskäytäntöjä 
(integroidun torjunnan järjestelmä). 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 1. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 21 
Johdanto-osan 2 kappale 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla, kuitenkin siten, että hyvä 
maatalouskäytäntö otetaan huomioon. 

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 22 
Johdanto-osan 2 kappale 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

2) Tämä asetus koskee välittömästi yleisön 
näkemyksiä terveydestään ja on 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta 
oleellinen. Erot kansallisissa torjunta-
ainejäämien enimmäismäärissä voivat olla 
esteitä jäsenvaltioiden välisessä sekä 
kolmansien maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla ottaen kuitenkin huomioon 
erilaiset ilmasto-olosuhteet ja noudattaen 
parhaita maatalouskäytäntöjä (integroidun 
torjunnan järjestelmä). 
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Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus perustuu esittelijän ehdotukseen tarkistuksesta 1 lisäämällä siihen osa 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 1. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 23 
Johdanto-osan 4 kappale 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 
jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta niin 
tuotetun sadon vähenemisen tai sen 
vahingoittumisen estämiseksi kuin 
sadonkorjuutuotteiden laadun 
varmistamiseksi, maatalouden tuottavuuden 
lisäämiseksi ja luonnonympäristön 
suojelemiseksi rajoittamalla 
maataloustuotantoon tarvittavaa pinta-alaa. 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 
jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta niin 
tuotetun sadon vähenemisen tai sen 
vahingoittumisen estämiseksi kuin 
sadonkorjuutuotteiden laadun 
varmistamiseksi, maatalouden korkean 
tuottavuuden varmistamiseksi ja 
luonnonympäristön suojelemiseksi 
rajoittamalla maataloustuotantoon 
tarvittavaa pinta-alaa. Tätä varten on 
käytettävissä erilaisia menetelmiä: muihin 
kuin kemiallisiin aineisiin perustuvat 
menetelmät, sellaiset käytännöt kuin 
kestävien lajikkeiden käyttö, vuoroviljely, 
mekaaninen rikkakasvien torjunta, 
biologinen torjunta ja kemiallisiin aineisiin 
perustuvat menetelmät kuten 
kasvinsuojeluaineiden tai torjunta-aineiden 
käyttö. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 2. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 24 
Johdanto-osan 4 kappale 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 
jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta niin 
tuotetun sadon vähenemisen tai sen 
vahingoittumisen estämiseksi kuin 
sadonkorjuutuotteiden laadun 
varmistamiseksi, maatalouden tuottavuuden 
lisäämiseksi ja luonnonympäristön 
suojelemiseksi rajoittamalla 
maataloustuotantoon tarvittavaa pinta-
alaa. 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 
jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta niin 
tuotetun sadon vähenemisen tai sen 
vahingoittumisen estämiseksi kuin 
sadonkorjuutuotteiden laadun 
varmistamiseksi ja maatalouden 
tuottavuuden lisäämiseksi.  

 

 Tätä varten on käytettävissä erilaisia 
menetelmiä: muihin kuin kemiallisiin 
aineisiin perustuvat menetelmät, sellaiset 
käytännöt kuin kestävien lajikkeiden 
käyttö, vuoroviljely, mekaaninen 
rikkakasvien torjunta, biologinen torjunta 
ja kemiallisiin aineisiin perustuvat 
menetelmät kuten kasvinsuojeluaineiden 
tai torjunta-aineiden käyttö. 

Or. da 

Perustelu 

Yhteisen kannan johdanto-osan 4 kappaleesta käy ilmi, että luonnonympäristöä halutaan 
suojella vähentämällä maataloustuotantoon tarvittavaa pinta-alaa. Jos maataloustuotantoon 
käytettävää pinta-alaa rajoitetaan viljelemällä pienempiä alueita erittäin tehokkaasti, ei 
voida puhua ympäristön erityisestä huomioon ottamisesta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 25 
Johdanto-osan 4 kappale 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 

4) Kasvi- ja eläintuotteiden tuotannolla ja 
kulutuksella on yhteisössä erittäin tärkeä 
sija. Haitalliset organismit vaikuttavat 
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jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta niin 
tuotetun sadon vähenemisen tai sen 
vahingoittumisen estämiseksi kuin 
sadonkorjuutuotteiden laadun 
varmistamiseksi, maatalouden 
tuottavuuden lisäämiseksi ja 
luonnonympäristön suojelemiseksi 
rajoittamalla maataloustuotantoon 
tarvittavaa pinta-alaa. 

jatkuvasti kasvituotannosta saatavaan 
satoon. On tärkeää suojella kasveja ja 
kasvituotteita näiltä organismeilta tuotetun 
sadon vähenemisen tai sen vahingoittumisen 
estämiseksi sekä maatalouden korkean 
tuottavuuden varmistamiseksi. Tätä varten 
on käytettävissä erilaisia menetelmiä: 
muihin kuin kemiallisiin aineisiin 
perustuvat menetelmät, sellaiset käytännöt 
kuin kestävien lajikkeiden käyttö, 
vuoroviljely, mekaaninen rikkakasvien 
torjunta, biologinen torjunta ja kemiallisiin 
aineisiin perustuvat menetelmät kuten 
kasvinsuojeluaineiden tai torjunta-aineiden 
käyttö. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 2. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 26 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on yleisimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. Koska kansanterveys olisi 
asetettava kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 15 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY mukaisten 
kasvisuojeluvaatimusten edelle, on tarpeen 
varmistaa, että tällaisia jäämiä ei ole 
määrinä, joista aiheutuu kohtuuton riski 
ihmisille tai tapauksen mukaan eläimille. 
Kunkin torjunta-aineen jäämien 
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enimmäismäärät olisi vahvistettava 
mahdollisimman alhaiselle saavutettavissa 
olevalle tasolle, jotta suojellaan herkkiä 
ryhmiä kuten lapsia ja sikiöitä sekä 
minimoidaan moniainejäämien mahdolliset 
yhteisvaikutukset. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 3. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 27 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle. Kunkin torjunta-aineen 
jäämien enimmäismäärät olisi 
vahvistettava mahdollisimman alhaiselle 
saavutettavissa olevalle tasolle, jotta 
suojellaan herkkiä ryhmiä kuten lapsia ja 
sikiöitä sekä minimoidaan 
moniainejäämien mahdolliset 
yhteisvaikutukset. 

Or. en 

Perustelu 

Viitataan ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen, jossa herkimpiä ryhmiä suojellaan paremmin 
torjunta-ainejäämien mahdollisilta yhteisvaikutuksilta tai kumulatiivisilta vaikutuksilta. 
Esittelijä ottaa huomioon kumulatiiviset vaikutukset vain 14 artiklaan esittämässään 
tarkistuksessa 12, mutta viittaus on tehtävä myös johdanto-osassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 28 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. Koska kansanterveys olisi 
asetettava kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 15 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY mukaisten 
kasvisuojeluvaatimusten edelle, on tarpeen 
varmistaa, että tällaisia jäämiä ei ole 
määrinä, joista aiheutuu kohtuuton riski 
ihmisille tai tapauksen mukaan eläimille. 
Kunkin torjunta-aineen jäämien 
enimmäismäärät olisi vahvistettava 
mahdollisimman alhaiselle saavutettavissa 
olevalle tasolle, jotta suojellaan herkkiä 
ryhmiä kuten lapsia ja sikiöitä sekä 
minimoidaan moniainejäämien mahdolliset 
yhteisvaikutukset. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus perustuu esittelijän ehdotukseen tarkistuksesta 2 lisäämällä siihen osa 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 3, joka koskee herkkiä ryhmiä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert William Sturdy 

Tarkistus 29 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
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menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. Koska kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 15 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY mukaisesti 
kansanterveys olisi asetettava 
kasvisuojeluvaatimusten edelle, on tarpeen 
varmistaa, että tällaisia jäämiä ei ole 
määrinä, joista aiheutuu kohtuuton riski 
ihmisille tai tapauksen mukaan eläimille. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus. On tärkeää tunnustaa, 
että kansanterveyttä koskevat vaatimukset täytetään ja ylitetään aina, kun asetetaan torjunta-
ainejäämien enimmäismääriä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 30 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on yleisimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
hyödykkeissä, näitä hyödykkeitä syövissä 
elämissä ja niiden vaikutukselle alttiina 
olleissa hunajamehiläisissä saattaa esiintyä 
jäämiä. Koska kansanterveys olisi 
asetettava kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta 15 päivänä 
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY mukaisten 
kasvisuojeluvaatimusten edelle, on tarpeen 
varmistaa, että nämä jäämät eivät aiheuta 
kohtuutonta riskiä ihmisten tai eläinten 
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terveydelle. Kunkin torjunta-aineen 
jäämien enimmäismäärät olisi 
vahvistettava mahdollisimman alhaiselle 
saavutettavissa olevalle tasolle, jotta 
suojellaan herkkiä ryhmiä kuten lapsia ja 
sikiöitä sekä minimoidaan 
moniainejäämien mahdolliset 
yhteisvaikutukset.. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 3. On tärkeää tunnustaa, että 
torjunta-ainejäämien enimmäismääriä asetettaessa etusija annetaan kansanterveyttä 
koskeville vaatimuksille ja että kaikkein herkimpiä ryhmiä suojellaan täysimääräisesti. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 31 
Johdanto-osan 5 kappale 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. 

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. On tarpeen varmistaa, että tällaisia 
jäämiä ei ole määrinä, joista aiheutuu 
kohtuuton riski ihmisille tai tapauksen 
mukaan eläimille. Kunkin torjunta-aineen 
jäämien enimmäismäärät olisi 
vahvistettava mahdollisimman alhaiselle 
saavutettavissa olevalle tasolle, jotta 
suojellaan herkkiä ryhmiä kuten lapsia ja 
sikiöitä sekä minimoidaan 
moniainejäämien mahdolliset 
yhteisvaikutukset. 

Or. da 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan 

Tarkistus 32 
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

  5 a) On myös tärkeää jatkaa työtä sellaisten 
menetelmien kehittämiseksi, joissa otetaan 
huomioon kumulatiiviset ja 
synergiavaikutukset. 

Or. en 

Perustelu 

Torjunta-aineiden kumulatiiviset ja synergiavaikutukset ovat suuri yleinen huolenaihe. Koska 
tällä hetkellä ei ole menetelmiä niiden arvioimiseksi, on tärkeää jatkaa työtä menetelmien 
kehittämiseksi, jotta voidaan vähentää oikeutettua julkista huolestuneisuutta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 33 
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

  5 a) Koska on otettava huomioon ihmisten 
altistuminen tehoaineiden yhdistelmille 
sekä näiden kumulatiiviset ja mahdolliset 
synergiavaikutukset ihmisten terveyteen, 
jäämien kokonaismäärät vahvistetaan sen 
jälkeen, kun on kuultu Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista, joka 
tekee ehdotuksia jäämien kokonaismäärien 
laskemiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 4. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 34 
Johdanto-osan 6 kappale 

6) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetussa neuvoston direktiivissä 
91/414/ETY1säädetään, että jäsenvaltioiden 
on lupia myöntäessään vaadittava, että 
kasvinsuojeluaineita käytetään 
asianmukaisesti. Asianmukaiseen käyttöön 
kuuluu hyvän kasvinsuojelukäytännön 
periaatteiden ja integroidun torjunnan 
periaatteiden soveltaminen. Jos direktiivin 
91/414/ETY nojalla sallitusta torjunta-
aineen käytöstä aiheutuvat jäämien 
enimmäismäärät aiheuttavat riskin 
kuluttajalle, käyttöä olisi tarkistettava 
torjunta-ainejäämien tason alentamiseksi. 
Yhteisön olisi kannustettava riskiä 
pienentävien menetelmien tai aineiden 
käyttöä ja käytettävien torjunta-
ainemäärien alentamista tehokasta 
tuholaistorjuntaa vastaavalle tasolle. 

6) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetussa neuvoston direktiivissä 
91/414/ETY1 säädetään, että jäsenvaltioiden 
on lupia myöntäessään vaadittava, että 
kasvinsuojeluaineita käytetään 
asianmukaisesti. Asianmukaiseen käyttöön 
kuuluu hyvän kasvinsuojelukäytännön 
periaatteiden ja integroidun torjunnan 
periaatteiden soveltaminen. Jos direktiivin 
91/414/ETY nojalla sallitusta torjunta-
aineen käytöstä aiheutuvat jäämien 
enimmäismäärät aiheuttavat riskin 
kuluttajalle, käyttöä olisi tarkistettava 
torjunta-ainejäämien tason alentamiseksi. 
Yhteisön olisi kannustettava riskiä ja 
torjunta-aineiden käyttöä pienentävien 
menetelmien tai aineiden käyttöä siten, että 
viljelykasvien suojelemisen tarve otetaan 
huomioon. 

Or. fr 

Perustelu 

Kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvien riskien vähentäminen on aiheellista. Tutkimukset 
kuitenkin osoittavat, että käytettävien määrien vähentäminen ei ole ratkaisu. Siksi on 
noudatettava samoja ehtoja kuin kuudetta ympäristön alan puiteohjelmaa koskevassa 
päätöksessä (1600/2002/EY, 7 artiklan 1 kohdan 5 luetelmakohta). Koska riskianalyysissa on 
lisäksi puutteita erityisesti herkissä ryhmissä, joiden elimistö on kehitysvaiheessa, torjunta-
aineiden käytön ja niistä riippuvaisuuden vähentäminen on paikallaan kuitenkin siten, että 
noudatetaan varautumisperiaatetta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 35 
Johdanto-osan 6 kappale 

6) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetussa neuvoston direktiivissä 
91/414/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden 

6) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetussa neuvoston direktiivissä 
91/414/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden 
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on lupia myöntäessään vaadittava, että 
kasvinsuojeluaineita käytetään 
asianmukaisesti. Asianmukaiseen käyttöön 
kuuluu hyvän kasvinsuojelukäytännön 
periaatteiden ja integroidun torjunnan 
periaatteiden soveltaminen. Jos direktiivin 
91/414/ETY nojalla sallitusta torjunta-
aineen käytöstä aiheutuvat jäämien 
enimmäismäärät aiheuttavat riskin 
kuluttajalle, käyttöä olisi tarkistettava 
torjunta-ainejäämien tason alentamiseksi. 
Yhteisön olisi kannustettava riskiä 
pienentävien menetelmien tai aineiden 
käyttöä ja käytettävien torjunta-ainemäärien 
alentamista tehokasta tuholaistorjuntaa 
vastaavalle tasolle. 

on lupia myöntäessään vaadittava, että 
kasvinsuojeluaineita käytetään 
asianmukaisesti. Asianmukaiseen käyttöön 
kuuluu hyvän maatalouskäytännön 
periaatteiden soveltaminen. Jos direktiivin 
91/414/ETY nojalla sallitusta torjunta-
aineen käytöstä aiheutuvat jäämien 
enimmäismäärät aiheuttavat riskin 
kuluttajalle, käyttöä olisi tarkistettava 
torjunta-ainejäämien tason alentamiseksi. 
Yhteisön olisi kannustettava riskiä 
pienentävien menetelmien tai aineiden 
käyttöä ja käytettävien torjunta-ainemäärien 
alentamista tehokasta tuholaistorjuntaa 
vastaavalle tasolle. 

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 36 
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

  6 a) Tarvitaan nopeasti eri viljelykasvien 
integroidun suojelun käytännön 
menetelmien määritelmä, jossa otetaan 
huomioon ilmastolliset erot. 

Or. fr 

Perustelu 

Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää viljelykasvi- ja ilmastovyöhykekohtaista integroidun 
suojelun parhaiden käytäntöjen määritelmää. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 37 
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

  11 a) Koska on otettava huomioon ihmisten 
altistuminen tehoaineiden yhdistelmille 
sekä näiden kumulatiiviset ja mahdolliset 
synergiavaikutukset ihmisten terveyteen, 
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jäämien kokonaismäärät vahvistetaan sen 
jälkeen, kun on kuultu Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista, joka 
tekee ehdotuksia jäämien kokonaismäärien 
laskemiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Ihmisten terveyden suojelemiseksi kumulatiivisilta kokonaisvaikutuksilta jäämien 
kokonaismäärät olisi vahvistettava ja varmennettava käyttäen laskentamenetelmää, jonka 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on hyväksynyt. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 38 
Johdanto-osan 14 kappale 

14) Kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita 
koskevien jäämien enimmäismäärien 
vahvistamisessa ja valvonnassa käytettävät 
tietyt käsitteet on tarpeen määritellä yhteisön 
tasolla. 

14) Kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita 
koskevien jäämien enimmäismäärien 
vahvistamisessa, valvonnassa ja 
raportoinnissa käytettävät tietyt käsitteet 
sekä tuottajille ja kauppiaille määrättäviä 
seuraamuksia koskevat suuntaviivat on 
tarpeen määritellä yhteisön tasolla.  

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 7. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 39 
Johdanto-osan 14 kappale 

14) Kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita 
koskevien jäämien enimmäismäärien 
vahvistamisessa ja valvonnassa käytettävät 
tietyt käsitteet on tarpeen määritellä yhteisön 
tasolla. 

14) Kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita 
koskevien jäämien enimmäismäärien 
vahvistamisessa, valvonnassa ja 
raportoinnissa käytettävät tietyt käsitteet 
sekä tuottajille ja kauppiaille määrättäviä 
seuraamuksia koskevat suuntaviivat on 
tarpeen määritellä yhteisön tasolla. 
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Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 7. On järkevää asettaa jäämien 
enimmäismääriä koskevat raportointinormit yhteisön tasolla, ettei synnyt sekaannusta. Vaikka 
seuraamuksia ei yhdenmukaisteta, suuntaviivat on asetettava yhteisön tasolla. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten 

Tarkistus 40 
Johdanto-osan 20 kappale 

20) Yhteisön ulkopuolella tuotettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen osalta on 
todettava, että kasvinsuojeluaineiden 
käytössä voidaan soveltaa lainsäädännössä 
sallittua erilaista maatalouskäytäntöä, 
jolloin torjunta-ainejäämät joskus eroavat 
yhteisössä lainsäädännön mukaan 
sallitusta käytöstä aiheutuvista jäämistä. 
Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa 
tuotuihin tuotteisiin sovellettavat jäämien 
enimmäismäärät ottaen huomioon 
tällainen käyttö ja siitä aiheutuvat jäämät, 
jos tuotteiden turvallisuus voidaan osoittaa 
samoin perustein kuin kotimaisen 
tuotannon osalta. 

Poistetaan. 

Or. nl 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 9. Tuotuihin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin on sovellettava samoja sääntöjä kuin yhteisön sisällä tuotettuihin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 41 
Johdanto-osan 20 kappale 

20) Yhteisön ulkopuolella tuotettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen osalta on 

Poistetaan. 
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todettava, että kasvinsuojeluaineiden 
käytössä voidaan soveltaa lainsäädännössä 
sallittua erilaista maatalouskäytäntöä, 
jolloin torjunta-ainejäämät joskus eroavat 
yhteisössä lainsäädännön mukaan 
sallitusta käytöstä aiheutuvista jäämistä. 
Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa 
tuotuihin tuotteisiin sovellettavat jäämien 
enimmäismäärät ottaen huomioon 
tällainen käyttö ja siitä aiheutuvat jäämät, 
jos tuotteiden turvallisuus voidaan osoittaa 
samoin perustein kuin kotimaisen 
tuotannon osalta. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9 ja tarkistus 70 (komission hyväksymät). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 42 
Johdanto-osan 20 kappale 

20) Yhteisön ulkopuolella tuotettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen osalta on 
todettava, että kasvinsuojeluaineiden 
käytössä voidaan soveltaa lainsäädännössä 
sallittua erilaista maatalouskäytäntöä, 
jolloin torjunta-ainejäämät joskus eroavat 
yhteisössä lainsäädännön mukaan 
sallitusta käytöstä aiheutuvista jäämistä. 
Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa 
tuotuihin tuotteisiin sovellettavat jäämien 
enimmäismäärät ottaen huomioon 
tällainen käyttö ja siitä aiheutuvat jäämät, 
jos tuotteiden turvallisuus voidaan osoittaa 
samoin perustein kuin kotimaisen 
tuotannon osalta. 

Poistetaan. 

Or. da 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 43 
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

  21 a) Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
olisi otettava huomioon asianomaisten 
kasvinsuojeluaineiden toksikologisia 
vaikutuksia koskeva tieteellinen 
vertaisarvioitu kirjallisuus kuluttajia 
koskevia riskejä arvioitaessa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
immunotoksisuuteen, hormonaaliseen 
haittavaikutukseen, kehitystoksisuuteen ja 
alhaisen altistuksen vaikutuksiin. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 14. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 44 
Johdanto-osan 23 kappale 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla. 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla, mutta 
ainoastaan, jos noudatetaan integroidun 
torjunnan järjestelmää ja otetaan 
huomioon ilmasto-olosuhteet. 

Or. fr 
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Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 11. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 45 
Johdanto-osan 23 kappale 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla. 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla, mutta 
ainoastaan, jos noudatetaan integroidun 
torjunnan järjestelmää ja otetaan 
huomioon ilmasto-olosuhteet. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella vahvistetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistuksessa 11 esitetty Euroopan 
parlamentin kanta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 46 
Johdanto-osan 23 kappale 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
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huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla. 

huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla, mutta 
ainoastaan, jos noudatetaan integroidun 
torjunnan järjestelmää ja otetaan 
huomioon ilmasto-olosuhteet. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 11. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 47 
Johdanto-osan 23 kappale 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla. 

23) Yhteisön kauppakumppaneita olisi 
kuultava ehdotetuista jäämien 
enimmäismääristä Maailman 
kauppajärjestön välityksellä, ja niiden 
näkemykset olisi otettava huomioon ennen 
jäämien enimmäismäärien vahvistamista. 
Codex Alimentarius -komission 
kansainvälisellä tasolla vahvistamat jäämien 
enimmäismäärät olisi myös otettava 
huomioon vahvistettaessa jäämien 
enimmäismääriä yhteisön tasolla, mutta 
ainoastaan, jos noudatetaan hyvän 
maatalouskäytännön periaatteita. 

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 48 
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

  23 a) Yhteisön ulkopuolella tuotetuista 
elintarvikkeista ja rehusta on todettava, että 
kasvinsuojeluaineiden käytössä voidaan 
soveltaa lainsäädännössä sallittua erilaista 
maatalouskäytäntöä, jolloin torjunta-
ainejäämät eroavat yhteisössä 
lainsäädännön mukaan sallitusta käytöstä 
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aiheutuvista jäämistä. Näin ollen on 
aiheellista vahvistaa tuontituotteisiin 
sovellettavat jäämien enimmäismäärät 
ottaen huomioon tällainen käyttö ja siitä 
aiheutuvat jäämät, jos tuotteiden 
turvallisuus voidaan osoittaa samoin 
perustein kuin kotimaisen tuotannon 
tuotteiden turvallisuus. 

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 49 
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

  23 a) Yhteisön ulkopuolella tuotetuista 
elintarvikkeista ja rehusta on todettava, että 
kasvinsuojeluaineiden käytössä voidaan 
soveltaa lainsäädännössä sallittua erilaista 
maatalouskäytäntöä, jolloin torjunta-
ainejäämät eroavat yhteisössä 
lainsäädännön mukaan sallitusta käytöstä 
aiheutuvista jäämistä. Näin ollen on 
aiheellista vahvistaa tuontituotteisiin 
sovellettavat jäämien enimmäismäärät 
ottaen huomioon tällainen käyttö ja siitä 
aiheutuvat jäämät, jos tuotteiden 
turvallisuus voidaan osoittaa samoin 
perustein kuin kotimaisen tuotannon 
tuotteiden turvallisuus. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 12, jonka komissio on hyväksynyt. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 50 
Johdanto-osan 24 kappale 

24) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

24) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
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arvioitava jäsenvaltioiden laatimia 
enimmäismääriä koskevia hakemuksia ja 
arviointiraportteja kuluttajille ja tapauksen 
mukaan eläimille aiheutuvien asiaan 
liittyvien riskien määrittämiseksi. 

arvioitava jäsenvaltioiden laatimia 
enimmäismääriä koskevia hakemuksia ja 
arviointiraportteja kuluttajille ja tapauksen 
mukaan eläimille aiheutuvien asiaan 
liittyvien riskien määrittämiseksi. 
Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi 
otettava huomioon asianomaisten 
kasvinsuojeluaineiden toksikologisia 
vaikutuksia koskeva tieteellinen 
vertaisarvioitu kirjallisuus kuluttajia 
koskevia riskejä arvioitaessa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
immunotoksisuuteen, hormonaaliseen 
haittavaikutukseen, kehitystoksisuuteen ja 
alhaisen altistuksen vaikutuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi aiheellista palauttaa aikaisempi tarkistus 14, jotta voidaan ottaa toksikologisten 
vaikutusten arviointi elintarviketurvallisuusviranomaisen erääksi ensimmäisistä kiireellisistä 
tehtävistä. Esittelijän ehdottamalla tarkistuksella suositusluonnokseen toista käsittelyä varten 
pyritään varmistamaan taloudellinen tuki elintarviketurvallisuusviranomaisen uudistetuille ja 
laajennetuille tehtäville. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek 

Tarkistus 51 
11 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi) 

  Poikkeustapauksissa, joissa on tehtävä 
yksityiskohtaisempia arviointeja, 
1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan 
pidentää kuuteen kuukauteen 
asianmukaisesti esitetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Elintarviketurvallisuusviranomainen on hyväksynyt kolmen kuukauden määrärajan. Kun 
käsitellään ehdokasvaltioiden hakemuksia, kolmessa kuukaudessa ei ehkä saada kerättyä 
tiettyjä torjunta-aineita koskevia tieteellisiä tutkimuksia elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perusteltua päätöstä varten. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 52 
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

  24 a) Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
olisi otettava huomioon asianomaisten 
kasvinsuojeluaineiden toksikologisia 
vaikutuksia koskeva tieteellinen 
vertaisarvioitu kirjallisuus kuluttajia 
koskevia riskejä arvioitaessa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
immunotoksisuuteen, hormonaaliseen 
haittavaikutukseen, kehitystoksisuuteen ja 
alhaisen altistuksen vaikutuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 14. Viranomaisen tehtävän 
helpottamiseksi hakemuksen esittäjän olisi toimitettava yleiskatsaus kaikkeen tiettyä tuotetta 
koskevaan tieteellisesti vertaisarvioituun kirjallisuuteen. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 53 
-1 artikla (uusi) 

  -1 artikla 

 Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa yhdenmukaistetut torjunta-
ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja 
eläinperäisille tuotteille, jotta kaikkia 
Euroopan kuluttajia suojellaan 
mahdollisilta terveydelle haitallisilta 
vaikutuksilta. Jäämien enimmäismäärät on 
siten vahvistettava mahdollisimman 
alhaiselle saavutettavissa olevalle tasolle 
kuluttajien parhaan suojelun 
varmistamiseksi. 

Or. fr 
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Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 16. On korostettava 
kansanterveyden suojelemisen tarvetta eikä ainoastaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 54 
-1 artikla (uusi) 

  -1 artikla 
 Tarkoitus 
 Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaistetut torjunta-
ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja 
eläinperäisille tuotteille, jotta kaikkia 
Euroopan kuluttajia suojellaan 
mahdollisilta terveydelle haitallisilta 
vaikutuksilta. Jäämien enimmäismäärät on 
siten vahvistettava mahdollisimman 
alhaiselle saavutettavissa olevalle tasolle 
kuluttajien parhaan suojelun 
varmistamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 16. Asetuksen tarkoitus olisi 
määriteltävä selvästi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 55 
-1 artikla (uusi) 

  -1 artikla 
 Tarkoitus 
 Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaistetut torjunta-
ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja 
eläinperäisille tuotteille, jotta kaikkia 
Euroopan kuluttajia suojellaan 
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mahdollisilta terveydelle haitallisilta 
vaikutuksilta. Jäämien enimmäismäärät on 
siten vahvistettava mahdollisimman 
alhaiselle saavutettavissa olevalle tasolle 
kuluttajien parhaan suojelun 
varmistamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 16, jonka komissio on 
hyväksynyt. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 56 
1 artikla 

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa 
(EY) N:o 178/2002 esitettyjen yleisten 
periaatteiden mukaisesti yhdenmukaiset 
yhteisön säännökset, jotka koskevat torjunta-
ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa 
(EY) N:o 178/2002 esitettyjen yleisten 
periaatteiden mukaisesti yhdenmukaiset 
yhteisön säännökset, jotka koskevat torjunta-
ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla, jotta kaikkia Euroopan 
kuluttajia suojellaan mahdollisilta 
terveydelle haitallisilta vaikutuksilta. 
Jäämien enimmäismäärät on siten 
vahvistettava mahdollisimman alhaiselle 
saavutettavissa olevalle tasolle kuluttajien 
parhaan suojelun varmistamiseksi.. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella vahvistetaan esittelijän tarkistuksessa 1 tekemää ehdotusta. Nykyisten 
tarkistusten tekstit palauttavat Euroopan parlamentin tarkistuksen 16. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Robert William Sturdy 

Tarkistus 57 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. Se merkitsee myös 
integroidun torjunnan periaatteiden 
noudattamista sekä torjunta-aineiden 
käyttömäärien minimoimista ja jäämien 
enimmäismäärien/väliaikaisten 
enimmäismäärien vahvistamista 
mahdollisimman pieniksi niin, että saadaan 
aikaan haluttu vaikutus. 

Or. en 

Perustelu 

Kuten ensimmäisessä käsittelyssä todettiin, integroitu torjunta on osa hyvän 
maatalouskäytännön määritelmää direktiivissä 91/414/ETY tarkoitetun mukaisesti. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 58 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, 
sallittua tai rekisteröityä 
kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä 
todellisissa olosuhteissa elintarvikkeiden ja 
rehun missä tahansa tuotanto-, 
varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan parhaita käytettävissä olevia 
maatalouskäytäntöjä, jotka perustuvat 
integroituun torjuntaan ja joiden 
mukaisesti etusijalle asetetaan 
vaihtoehtoiset viljelykasvien suojelun 
menetelmät ja käytännöt sen sijasta, että 
käytetään kemiallisia tuotteita. 

Or. fr 
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Perustelu 

Asetuksen olisi oltava johdonmukainen muun lainsäädännön säännösten kanssa. Tässä 
tapauksessa on noudatettava kuudetta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa ja pyrittävä 
siihen, että hyvät maatalouskäytännöt kehittyvät sellaisiksi käytännöiksi, jotka ottavat 
paremmin huomioon ympäristön, kasvien suojelun ja ihmisten terveyden. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 59 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. Se merkitsee myös 
integroidun torjunnan periaatteiden 
noudattamista sekä sitä, että käytetään 
mahdollisimman vähän torjunta-aineita ja 
määritetään jäämien enimmäismäärät / 
väliaikaiset enimmäismäärät alhaisimmalle 
tasolle, joka mahdollistaa toivotun 
vaikutuksen saavuttamisen. 

Or. en 
 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 60 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, sallittua 
tai rekisteröityä kasvinsuojeluaineiden 
turvallista käyttöä todellisissa olosuhteissa 
elintarvikkeiden ja rehun missä tahansa 
tuotanto-, varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa, sekä integroidun 
torjunnan järjestelmään perustuvia 
maatalouskäytäntöjä, joissa etusijalle 
asetetaan muut kuin kemiallisiin aineisiin 
perustuvat kasviensuojelun menetelmät ja 
käytännöt. 
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Or. en 

Perustelu 

Ympäristövaliokunnassa käydyn keskustelun ja ensimmäisessä käsittelyssä tehtyjen 
tarkistusten mukaan tarkoituksena on antaa hyville maatalouskäytännöille määritelmä, jolla 
tuetaan vaihtoehtoisia maatalousmenetelmiä, jota ovat jo käytössä ja kansallisten 
viranomaisten vahvistamia. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 61 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, 
sallittua tai rekisteröityä 
kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä 
todellisissa olosuhteissa elintarvikkeiden ja 
rehun missä tahansa tuotanto-, varastointi-
, kuljetus-, jakelu- ja jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltuja 
integroidun torjunnan järjestelmään 
perustuvia maatalouskäytäntöjä, joissa 
etusijalle asetetaan muut kuin kemiallisiin 
aineisiin perustuvat kasviensuojelun 
menetelmät ja käytännöt. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 62 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, 
sallittua tai rekisteröityä 
kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä 
todellisissa olosuhteissa elintarvikkeiden ja 
rehun missä tahansa tuotanto-, varastointi-
, kuljetus-, jakelu- ja jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan parhaita käytettävissä olevia 
maatalouskäytäntöjä, jotka perustuvat 
integroidun torjunnan järjestelmään ja 
joiden mukaisesti asetetaan etusijalle muut 
kuin kemiallisiin aineisiin perustuvat 
kasviensuojelun menetelmät ja käytännöt.  

Or. en 
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Perustelu 

Palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 63 
3 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan kansallisesti suositeltua, 
sallittua tai rekisteröityä 
kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä 
todellisissa olosuhteissa elintarvikkeiden ja 
rehun missä tahansa tuotanto-, 
varastointi-, kuljetus-, jakelu- ja 
jalostusvaiheessa. 

a) 'Hyvällä maatalouskäytännöllä' 
tarkoitetaan parhaita käytettävissä olevia 
maatalouskäytäntöjä, jotka perustuvat 
integroidun torjunnan järjestelmään ja 
joiden mukaisesti asetetaan etusijalle muut 
kuin kemiallisiin aineisiin perustuvat 
kasviensuojelun menetelmät kuten 
kestävien lajikkeiden käyttö, vuoroviljely ja 
mekaaninen rikkakasvien torjunta eikä 
synteettisten kemikaalien käyttö. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23. Kansanterveyden suojelemiseksi parhailla 
maatalouskäytännöillä saadaan matalimmat torjunta-aineiden enimmäismäärät, kuluttajien 
vähäisin altistuminen ja pienimmät terveysriskit. Muita kuin kemiallisia menetelmiä ja 
käytäntöjä on käytettävä ensisijaisesti, koska siten vähennetään kuluttajiin kohdistuvia 
vaaroja. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 64 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
elintarvikkeissa tai rehussa tai niiden 
pinnalla olevaa torjunta-ainejäämän 
pitoisuuden laillista ylärajaa, joka perustuu 
parhaisiin käytettävissä oleviin 
maatalouden kasvinsuojelumenetelmiin, 
toisin sanoen integroidun torjunnan 
järjestelmään tietyllä ilmastoalueella, ja 
alhaisimpaan tarvittavaan kuluttajan 
altistumiseen kaikkien herkkien kuluttajien 
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suojelemiseksi. Jos jäämien 
enimmäismäärä ylitetään, on toteutettava 
toimenpiteitä tuotteen poistamiseksi 
markkinoilta. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 65 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
elintarvikkeissa tai rehussa tai niiden 
pinnalla olevaa torjunta-ainejäämän 
pitoisuuden laillista ylärajaa, joka perustuu 
parhaisiin käytettävissä oleviin 
maatalouden kasvinsuojelumenetelmiin, 
toisin sanoen integroidun torjunnan 
järjestelmään tietyllä ilmastoalueella, ja 
alhaisimpaan tarvittavaan kuluttajan 
altistumiseen kaikkien herkkien kuluttajien 
suojelemiseksi. Jos jäämien 
enimmäismäärä ylitetään, on toteutettava 
toimenpiteitä tuotteen poistamiseksi 
markkinoilta. 

Or. en 

Perustelu 

Yhteisessä kannassa ei ole mainita toimenpiteitä, joita on toteutettava, jos jäämien 
enimmäismäärä ylitetään; siten heikennetään komission ehdotusta ja jätetään huomiotta 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 66 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden ylärajaa, 
joka perustuu parhaisiin käytettävissä 
oleviin maatalouden 
kasvinsuojelumenetelmiin, toisin sanoen 
integroidun torjunnan järjestelmään 
tietyllä ilmastoalueella, ja alhaisimpaan 
tarvittavaan kuluttajan altistumiseen 
kaikkien herkkien kuluttajien 
suojelemiseksi. Jos jäämien 
enimmäismäärä ylitetään, on toteutettava 
toimenpiteitä tuotteen poistamiseksi 
markkinoilta. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 21. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 67 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
elintarvikkeissa tai rehussa tai niiden 
pinnalla olevaa torjunta-ainejäämän 
pitoisuuden laillista ylärajaa, joka perustuu 
myös hyviin maatalouden 
kasvinsuojelumenetelmiin, toisin sanoen 
integroidun torjunnan järjestelmään 
tietyllä ilmastoalueella, ja alhaisimpaan 
tarvittavaan kuluttajan altistumiseen 
kaikkien herkkien kuluttajien 
suojelemiseksi. 

Or. en 
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Perustelu 

Hyvät maatalousmenetelmät on otettava huomioon, jotta voidaan tukea integroidun torjunnan 
järjestelmää ja suojella asianmukaisesti kaikkein herkimpiä kuluttajaryhmiä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 68 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
minimiarvona tietyllä ilmastoalueella 
ilmaistua jäämien alhaisinta mahdollista 
pitoisuutta, joka perustuu integroidun 
torjunnan järjestelmän avulla 
toteutettuihin parhaisiin käytettävissä 
oleviin maatalouden 
kasvinsuojelumenetelmiin, ja jonka 
ylittyessä on toteutettava toimenpiteitä 
tuotteen poistamiseksi markkinoilta. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21. Jäämien enimmäismäärä olisi asetettava 
mahdollisimman alhaiseksi, jotta voidaan mahdollisimman tehokkaasti vähentää torjunta-
aineiden käyttöön liittyviä riskejä ja suojella kansanterveyttä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 69 
3 artiklan 2 kohdan d alakohta 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla. 

d) 'Jäämien enimmäismäärällä' tarkoitetaan 
torjunta-ainejäämän pitoisuuden laillista 
ylärajaa elintarvikkeissa tai rehussa tai 
niiden pinnalla hyvän maatalouskäytännön 
pohjalta. 

Or. da 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 70 
3 artiklan 2 kohdan g alakohdan 1 luetelmakohta 

– kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen 
käyttö tietyssä tuotteessa ei ole sallittua 
yhteisössä; tai 

– kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen 
käyttö tietyssä tuotteessa ei ole sallittua 
yhteisössä muista kuin kansanterveyteen 
liittyvistä syistä yksittäisen tuotteen ja 
yksittäisen käyttötarkoituksen osalta; 

Or. en 

Perustelu 

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 24 koskee kansainväliseen kauppaan liittyviä 
huolenaiheita. Neuvosto on palauttanut alkuperäisen tekstin. Tätä tarkistusta on esitetty 
kompromissiksi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 71 
3 artiklan 2 kohdan g alakohdan 2 luetelmakohta 

– nykyinen yhteisön jäämien 
enimmäismäärä ei riitä vastaamaan 
kansainvälisen kaupan tarpeita. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 24 koskee kansainväliseen kauppaan liittyviä 
huolenaiheita. Neuvosto on palauttanut alkuperäisen tekstin. Tätä tarkistusta on esitetty 
kompromissiksi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 72 
3 artiklan 2 kohdan i alakohta 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
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ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella. 

ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien 
asianmukaisista tutkimuksista saatujen 
tietojen perusteella, ja ottaen huomioon eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 26 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 73 
3 artiklan 2 kohdan i alakohta 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella. 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella, ja ottaen huomioon eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 

Samalla tavoin kuin tarkistuksessa 1, on otettava huomioon kumulatiiviset vaikutukset ja 
synergiavaikutukset sekä erityisen herkkien ryhmien suojelu. Tarkoituksena on vahvistaa 
lausumaa, jonka itse esittelijä on jo antanut käsiteltäväksi 14 artiklaan esittämällään 
tarkistuksella 12. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 74 
3 artiklan 2 kohdan i alakohta 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella. 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien 
asianmukaisista tutkimuksista saatujen 
tietojen perusteella, ja ottaen huomioon eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 

Niin kuin Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksessa 26 on selvästi 
ilmaistu, on tärkeää ottaa tarkoin huomioon lasten ja sikiöiden herkkyys. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 75 
3 artiklan 2 kohdan i alakohta 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella. 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä asiaa koskevien 
tutkimusten perusteella, mukaan lukien eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
ottaen huomioon lasten ja sikiöiden 
erityisen herkkyyden. 

Or. da 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 76 
3 artiklan 2 kohdan i alakohta 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan nauttia 
lyhyen ajanjakson kuluessa, yleensä yhden 
aterian tai yhden vuorokauden aikana, ilman 
että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella. 

i) 'Akuutin altistumisen viiteannoksella' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa tai 
juomavedessä olevan aineen määrästä – 
ilmaistuna suhteessa ruumiinpainoon – joka 
voidaan nauttia lyhyen ajanjakson kuluessa, 
yleensä yhden aterian tai yhden 
vuorokauden aikana, ilman että kuluttajalle 
aiheutuu havaittavissa olevaa terveysriskiä 
kaikkien arvioinnin aikana tiedossa olleiden 
seikkojen perusteella, mukaan lukien eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 
Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 26. Viime vuosina on ilmestynyt 
runsaasti tieteellistä kirjallisuutta erilaisten kasvinsuojelutuotteiden (esim. paraquat ja 
maneb) kumulatiivisista ja synergistisistä vaikutuksista ja jäämistä elintarvikkeissa. On 
otettava huomioon tieteelliset lisätodisteet lasten ja sikiöiden erityisestä herkkyydestä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 77 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
yhdellekään kuluttajalle aiheutuu 
havaittavissa olevaa terveysriskiä kaikkien 
arvioinnin aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella, mukaan lukien eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
ottaen huomioon lasten ja sikiöiden 
erityisen herkkyyden. 
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Or. da 
 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 78 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa tai 
juomavedessä olevan aineen määrästä – 
ilmaistuna suhteessa ruumiinpainoon – joka 
voidaan koko elinaikana nauttia päivittäin, 
ilman että kuluttajalle aiheutuu havaittavissa 
olevaa terveysriskiä kaikkien arvioinnin 
aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella, mukaan lukien eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 
Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 27. Viime vuosina on ilmestynyt 
runsaasti tieteellistä kirjallisuutta erilaisten kasvinsuojelutuotteiden (esim. paraquat ja 
maneb) kumulatiivisista ja synergistisistä vaikutuksista ja jäämistä elintarvikkeissa. On 
otettava huomioon tieteelliset lisätodisteet lasten ja sikiöiden erityisestä herkkyydestä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 79 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella, 
ottaen huomioon eri kasvinsuojeluaineiden 
kumulatiiviset vaikutukset ja 
synergiavaikutukset sekä lasten ja sikiöiden 
erityisen herkkyyden. 
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Or. en 

Perustelu 

Kts. tarkistus 7. Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 80 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
yhdellekään kuluttajalle aiheutuu 
havaittavissa olevaa terveysriskiä kaikkien 
arvioinnin aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella, ottaen huomioon eri 
kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset sekä 
lasten ja sikiöiden erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 81 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
yhdellekään kuluttajalle aiheutuu 
havaittavissa olevaa terveysriskiä kaikkien 
arvioinnin aikana tiedossa olleiden seikkojen 
perusteella, mukaan lukien eri 
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kasvinsuojeluaineiden kumulatiiviset 
vaikutukset ja synergiavaikutukset ja ottaen 
huomioon lasten ja sikiöiden erityisen 
herkkyyden. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 27. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 82 
3 artiklan 2 kohdan j alakohta 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella. 

j) 'Hyväksyttävällä päiväsaannilla' 
tarkoitetaan arviota elintarvikkeissa olevan 
aineen määrästä – ilmaistuna suhteessa 
ruumiinpainoon – joka voidaan koko 
elinaikana nauttia päivittäin, ilman että 
kuluttajalle aiheutuu havaittavissa olevaa 
terveysriskiä kaikkien arvioinnin aikana 
tiedossa olleiden seikkojen perusteella, 
ottaen huomioon eri kasvinsuojeluaineiden 
kumulatiiviset vaikutukset ja 
synergiavaikutukset sekä lasten ja sikiöiden 
erityisen herkkyyden. 

Or. en 

Perustelu 

Sama huomautus kuin edellä: on otettava huomioon kumulatiiviset vaikutukset ja 
synergiavaikutukset sekä erityisen herkkien ryhmien suojelu. Tarkoituksena on vahvistaa 
lausumaa, jonka esittelijä on jo antanut käsiteltäväksi 14 artiklaan esittämällään 
tarkistuksella 12. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 83 
6 artiklan 2 kohta 

2. Osapuolet, jotka ovat asianmukaisesti 
osoittaneet asian koskevan niiden 
oikeutettua etua, valmistajat, viljelijät ja 
liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden 
tuottajat mukaan luettuina, voivat myös 
toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 
7 artiklan mukaisesti. 

2. Osapuolet, joilla on valvottavanaan 
terveyteen ja ympäristöön liittyviä 
oikeutettuja etuja, sekä kaupallisia etujaan 
valvovat osapuolet, myös valmistajat, 
viljelijät ja liitteen I piiriin kuuluvien 
tuotteiden tuottajat mukaan luettuina, voivat 
myös toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 
7 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 30 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 84 
6 artiklan 2 kohta 

2. Osapuolet, jotka ovat asianmukaisesti 
osoittaneet asian koskevan niiden 
oikeutettua etua, valmistajat, viljelijät ja 
liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden 
tuottajat mukaan luettuina, voivat myös 
toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 
7 artiklan mukaisesti. 

2. Osapuolet, jotka ovat asianmukaisesti 
osoittaneet asian koskevan niiden 
oikeutettua etua, kansalaisjärjestöt, 
valmistajat, viljelijät ja liitteen I piiriin 
kuuluvien tuotteiden tuottajat mukaan 
luettuina, voivat myös toimittaa 
jäsenvaltiolle hakemuksen 7 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyssä tarkistuksessa 30 pyrittiin antamaan laajempi 
määritelmä "etujaan valvoville osapuolille", jotta voitaisiin sallia terveyden ja ympäristön 
alalla toimiville kansalaisjärjestöille mahdollisuus esittää hakemuksia. 

 



 

PE 349.878v01-00 40/56 AM\545847FI.doc 

FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 85 
6 artiklan 2 kohta 

2. Osapuolet, jotka ovat asianmukaisesti 
osoittaneet asian koskevan niiden 
oikeutettua etua, valmistajat, viljelijät ja 
liitteen I piiriin kuuluvien tuotteiden 
tuottajat mukaan luettuina, voivat myös 
toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 
7 artiklan mukaisesti. 

2. Osapuolet, joilla on valvottavanaan 
terveyteen ja ympäristöön liittyviä 
oikeutettuja etuja, sekä kaupallisia etujaan 
valvovat osapuolet, valmistajat, viljelijät, 
maahantuojat ja liitteen I piiriin kuuluvien 
tuotteiden tuottajat mukaan luettuina, voivat 
myös toimittaa jäsenvaltiolle hakemuksen 
7 artiklan mukaisesti. 

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 86 
7 artiklan 1 kohdan c alakohta 

c) tarvittaessa tieteelliset perustelut; c) täydellinen katsaus kaikista tieteellisessä 
kirjallisuudessa käsitellyistä huolenaiheista 
sekä katsaus viimeksi kuluneiden 
10 vuoden aikana julkaistusta 
vertaisarvioidusta yleisestä kirjallisuudesta, 
jotka koskevat kasvinsuojeluainetta ja/tai 
sen jäämiä; 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 33 hieman muutettuna, jotta voidaan ottaa 
huomioon neuvoston huolenaiheet Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toimintamahdollisuuksista. Jos kasvinsuojeluaineesta ja/tai sen jäämistä esiintyy 
huolenaiheita tieteellisessä kirjallisuudessa, jäämien enimmäismäärien hakijan on laadittava 
niistä täydellinen katsaus. Tuotetta koskevan asiaankuuluvan tieteellisen kirjallisuuden 
esittäminen on oltava hakijan eikä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävä. Jos 
hakija lyö tämän tehtävän laimin, hakemus voidaan hylätä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 87 
7 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi) 

 c a) täydellinen katsaus kaikista 
tieteellisessä kirjallisuudessa käsitellyistä 
huolenaiheista, jotka koskevat 
kasvinsuojeluainetta ja/tai sen jäämiä; 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 33. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 88 
7 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi) 

  d a) arvio erityisesti kasvinsuojeluaineen 
tai sen jäämien immunotoksisuudesta, 
neurotoksisuudesta, varhaisesta 
kehitystoksisuudesta, alhaisen altistukseen 
liittyvästä toksisuudesta ja hormonaalisista 
haittavaikutuksista sekä 
synergiavaikutuksista; 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 36.  

Tehoaineiden ja tuotteiden arviointia varten ei tällä hetkellä vaadita toksikologisia testejä, 
joissa pyritään arvioimaan ratkaisevassa kehitysvaiheessa (alkio, sikiö, lapsi) tapahtuvan 
altistumisen myöhemmin ilmeneviä seurauksia (neurologiset, immunotoksiset, hormonaaliset 
ja syöpään liittyvät). 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 89 
7 artiklan 1 kohdan v a alakohta (uusi) 

  v a) selvitys eri viljelykasveihin sovelletuista 
konkreettisista integroidun torjunnan 
menetelmistä; 

Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 90 
10 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi) 

  c a) arvio erityisesti kasvinsuojeluaineen tai 
sen jäämien immunotoksisuudesta, 
neurotoksisuudesta, varhaisesta 
kehitystoksisuudesta, alhaiseen altistukseen 
liittyvästä toksisuudesta ja hormonaalisista 
haittavaikutuksista sekä 
synergiavaikutuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 36 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 91 
10 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi) 

 c a) arvio erityisesti kasvinsuojeluaineen tai 
sen jäämien immunotoksisuudesta, 
neurotoksisuudesta, varhaisesta 
kehitystoksisuudesta, alhaiseen altistukseen 
liittyvästä toksisuudesta ja hormonaalisista 
haittavaikutuksista sekä 
synergiavaikutuksista. 

Or. en 
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Perustelu 

Toksisuus on otettava huomioon samalla tavalla kuin johdanto-osan 24 kappaleessa ja niin 
kuin ensimmäisessä käsittelyssä tehtiin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 92 
10 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi) 

  c a) arvio erityisesti kasvinsuojeluaineen tai 
sen jäämien immunotoksisuutta, 
neurotoksisuutta, varhaista 
kehitystoksisuutta, alhaiseen altistukseen 
liittyvää toksisuutta ja hormonaalisia 
haittavaikutuksia sekä synergiavaikutuksia 
koskevista tunnetuista tieteellisistä 
tiedoista. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 33 hieman muutettuna, jotta voidaan ottaa 
huomioon neuvoston huolenaiheet Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
toimintamahdollisuuksista. Kaikki tieteellinen tieto on otettava huomioon asetettaessa 
jäämien enimmäismääriä. Lisäksi uuden näytön torjunta-aineiden toksisista, 
immunotoksisista tai hormonaalisista haittavaikutuksista on johdettava kyseisen aineen luvan 
peruuttamiseen asetuksen 91/414 mukaisesti. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 93 
14 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot; 

a) käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot, mukaan lukien katsaus viimeksi 
kuluneiden 10 vuoden aikana julkaistusta, 
kyseistä kasvinsuojeluainetta ja sen jäämiä 
koskevasta vertaisarvioidusta yleisestä 
kirjallisuudesta; 

Or. fr 
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Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 33. 

Ei voida hyväksyä sitä, että tehoaineiden ja tuotteiden arviointimenettelyn yhteydessä ei 
vaadita käytettävissä olevan tieteellisen kirjallisuuden järjestelmällistä arviointia. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 94 
14 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot; 

a) käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset 
tiedot, mukaan lukien yleiskatsaus viimeksi 
kuluneiden 10 vuoden aikana julkaistusta 
vertaisarvioidusta yleisestä kirjallisuudesta, 
joka koskee kasvinsuojeluainetta ja sen 
jäämiä; 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 42. Kaikki tieteellinen tieto on 
otettava huomioon asetettaessa jäämien enimmäismääriä. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 95 
14 artiklan 2 kohdan c alakohta 

c) kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille 
mahdollisesti aiheutuvien riskien arvioinnin 
tulokset; 

c) kuluttajille, joiden jäämien saanti on 
suurin (mukaan luettuna muista lähteistä 
kuin elintarvikkeista saadut jäämät) ja 
jotka ovat herkimpiä, ja tapauksen mukaan 
eläinten terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvien riskien arvioinnin tulokset; 

Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 96 
14 artiklan 2 kohdan c alakohta 

c) kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille 
mahdollisesti aiheutuvien riskien arvioinnin 
tulokset; 

c) kuluttajille, joiden jäämien saanti on 
suurin (mukaan luettuna muista lähteistä 
kuin elintarvikkeista saadut jäämät) ja 
jotka ovat herkimpiä, ja tapauksen mukaan 
eläinten terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvien riskien arvioinnin tulokset; 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44. Kuluttajat altistuvat jäämille ja synteettisille 
kemikaaleille muilla tavoin, joita ovat esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö sisätiloissa, käyttö 
nurmikkoihin ja ilman saaste (intensiivisen maanviljelyksen alueilla). Nämä muut 
altistumistiet on otettava huomioon. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 97 
14 artiklan 2 kohdan c alakohta 

c) kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille 
mahdollisesti aiheutuvien riskien arvioinnin 
tulokset; 

c) kuluttajille, joiden jäämien saanti on 
suurin (mukaan luettuna muista lähteistä 
kuin elintarvikkeista saadut jäämät) ja 
jotka ovat herkimpiä, ja tapauksen mukaan 
eläinten terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvien riskien arvioinnin tulokset; 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 44. 

Terveyden kannalta on otettava huomioon seuraukset, joita voi aiheutua, jos kuluttaja altistuu 
eri reittien ja altistumistapojen kautta yhdelle tai useammalle aineelle, joilla on tunnettuja 
yhteisvaikutuksia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 98 
14 artiklan 2 kohdan e alakohta 

e) CXL tai kolmannessa maassa tehoaineen 
lailliseksi käyttämiseksi edellytetty hyvä 
maatalouskäytäntö; 

e) CXL tai kolmannessa maassa sovellettu 
hyvä maatalouskäytäntö aineille, joiden 
käyttö on sallittu Euroopan unionissa; 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 45. Codex Alimentariumissa suositellut jäämien 
enimmäismäärät on otettava huomioon vain niiden aineiden osalta, joita ei ole kielletty 
EU:ssa. Tämä tehdään kuluttajien suojelun ja ympäristönäkökohtien vuoksi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan 

Tarkistus 99 
16 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi) 

 e a) kun uusia tuotteita, tuoteryhmiä tai/ja 
ainesosia on sisällytetty liitteeseen I, ja yksi 
tai useampi jäsenvaltio niin pyytää, jotta 
voidaan suorittaa jäämien 
enimmäismäärän tueksi tarvittavat 
tieteelliset tutkimukset ja arviot, edellyttäen, 
että ei ole havaittu kohtuuttomia 
kuluttajien turvallisuuteen liittyviä 
huolenaiheita. 

Or. en 

Perustelu 

Yhteisen kannan 4 artiklan 2 kohdassa säädetään uusien tuotteiden lisäämisestä liitteeseen I, 
jota ei ollut komission ehdotuksessa (17 artikla). Yhteisessä kannassa ei kuitenkaan säädetä 
riittävistä siirtymäjärjestelyistä. On asianmukaista sisällyttää sellaiset järjestelyt 16 
artiklaan, joka koskee olosuhteita, joissa voidaan asettaa väliaikaisia jäämien 
enimmäismääriä. Jäämien enimmäismäärät perustuvat tietoihin, joita saadaan erityisistä 
kokeista, jotka tehdään tavallisesti kahden kasvukauden aikana, ja jotka 
sääntelyviranomainen sitten arvioi. Näitä tietoja ei todennäköisesti ole saatavana tuotteista, 
jotka eivät aikaisemmin ole tarvinneet jäämien enimmäismääriä, vaan torjunta-aineiden 
käyttö on sallittu näille viljelykasveille yleisempien turvallisuustietojen perusteella. Jos 
tuotteet on sisällytetty liitteeseen I ilman, että on annettu aikaa tietojen keräämiseen ja 
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analysoimiseen erityisistä jäämien enimmäismääriä koskevista kokeista, jäämien 
enimmäismäärät on asetettava oletusarvoiksi (käytännössä nollaksi). Tämän johdosta on 
peruutettava olemassa olevat torjunta-aineiden hyväksytyt käyttötavat kyseisten kasvien 
osalta, vaikka käyttötavat olisivat kuluttajille turvallisia. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan 

Tarkistus 100 
16 artiklan 2 kohdan 3 alakohta 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 
jäämien enimmäismääriä on arvioitava 
uudelleen sen kauden päättyessä, jonka 
aikana käyttö välttämättömiin tarkoituksiin 
on ollut sallittua. 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 
jäämien enimmäismääriä on arvioitava 
uudelleen sen kauden päättyessä, jonka 
aikana käyttö välttämättömiin tarkoituksiin 
on ollut sallittua. Edellä 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja jäämien 
enimmäismääriä on arvioitava uudelleen, 
kun tieteelliset tutkimukset ovat saatu 
valmiiksi ja arvioitu, kuitenkin enintään 
neljän vuoden kuluttua niiden 
sisällyttämisestä liitteeseen III. 

Or. en 

Perustelu 

Yhteisen kannan 4 artiklan 2 kohdassa säädetään uusien tuotteiden lisäämisestä liitteeseen I, 
jota ei ollut komission ehdotuksessa (17 artikla). Yhteisessä kannassa ei kuitenkaan säädetä 
riittävistä siirtymäjärjestelyistä. On asianmukaista sisällyttää sellaiset järjestelyt 
16 artiklaan, joka koskee olosuhteita, joissa voidaan asettaa väliaikaisia jäämien 
enimmäismääriä. Jäämien enimmäismäärät perustuvat tietoihin, joita saadaan erityisistä 
kokeista, jotka tehdään tavallisesti kahden kasvukauden aikana, ja jotka 
sääntelyviranomainen sitten arvioi. Näitä tietoja ei todennäköisesti ole saatavana tuotteista, 
jotka eivät aikaisemmin ole tarvinneet jäämien enimmäismääriä, vaan torjunta-aineiden 
käyttö on sallittu näille viljelykasveille yleisempien turvallisuustietojen perusteella. Jos 
tuotteet on sisällytetty liitteeseen I ilman, että on annettu aikaa tietojen keräämiseen ja 
analysoimiseen erityisistä jäämien enimmäismääriä koskevista kokeista, jäämien 
enimmäismäärät on asetettava oletusarvoiksi (käytännössä nollaksi). Tämän johdosta on 
peruutettava olemassa olevat torjunta-aineiden hyväksytyt käyttötavat kyseisten kasvien 
osalta, vaikka käyttötavat olisivat kuluttajille turvallisia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 101 
16 a artikla (uusi) 

  16 a artikla 
 Yhteenlaskettu enimmäismäärä 
 Jos kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa on 

useita torjunta-ainejäämiä, näiden 
yhteisvaikutusten yhteenlaskettu 
enimmäismäärä määritetään 45 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ja 14 artiklassa säädettyjen 
perusteiden mukaan. Yhteenlasketun 
enimmäismäärän ylittyessä sovelletaan 18, 
19 ja 20 artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 40. Elintarvikkeiden, jotka 
sisältävät useamman kuin yhden torjunta-aineen jäämiä, lukumäärä nousi EU:ssa 
13 prosentista 21 prosenttiin aikavälillä 1998–2002. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
kertomuksessa 2002 torjunta-ainejäämien seurannasta osoitetaan selvästi, että erityisesti yli 
neljä torjunta-ainetta sisältävien näytteiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Yksittäisten 
aineiden vaikutukset ihmisruumiiseen voivat olla kumulatiivisia (esimerkiksi kun on kyse 
erilaisista orgaanisista fosfaateista) tai aineet saattavat vahvistaa toistensa vaikutusta. 
Lähestymistavassa, joka perustuu yksittäisiin jäämien enimmäismääriin, ei oteta huomioon 
nykyisiä jäämien tasoja tai ennalta ehkäisevän terveydenhuollon vaatimuksia. 

Asetuksessa olisi sen vuoksi säädettävä yhteenlasketuista enimmäismääristä, jotka voidaan 
saada esimerkiksi laskemalla yhteen yksittäisten aineiden enimmäismäärien kyllästymistasot. 
Jos yhteenlaskettu enimmäismäärä ylitetään, tuote on vedettävä markkinoilta aivan kuin sen 
yksittäinen enimmäismäärä ylittyisi. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 102 
22 artiklan 2 a kohta (uusi) 

 2 a. Väliaikainen jäämien enimmäismäärä 
vahvistetaan alhaisimmalle tasolle, jonka 
kaikki jäsenvaltiot voivat saavuttaa, hyvien 
maatalouskäytäntöjen ja integroidun 
torjunnan periaatteiden mukaisesti. 
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Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 49. Ennalta varautumisen 
periaatetta on sovellettava ja väliaikaiset jäämien enimmäismäärät on asetettava 
alhaisimmalle järkevälle tasolle. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 103 
23 artiklan a kohta 

a) hyvä maatalouskäytäntö; a) hyvä maatalouskäytäntö; parhaat 
käytettävissä olevat maatalouskäytännöt, 
jotka perustuvat integroituun torjuntaan ja 
joiden mukaisesti etusijalle asetetaan 
vaihtoehtoiset viljelykasvien suojelun 
menetelmät ja käytännöt sen sijasta, että 
käytetään kemiallisia tuotteita jäämien 
enimmäismäärien määrittelyyn; 

Or. fr 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen muiden hyvää maatalouskäytäntöä koskevien 
tarkistusten kanssa, vrt. 3 artiklan 2 kohdan a alakohta. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 104 
23 artiklan c a kohta (uusi) 

  c a) käytettävissä olevat tieteelliset ja 
tekniset tiedot, mukaan lukien katsaus 
viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana 
julkaistusta, kyseistä kasvinsuojeluainetta 
ja sen jäämiä koskevasta vertaisarvioidusta 
yleisestä kirjallisuudesta; erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
immunotoksisuuteen, hormonaaliseen 
haittavaikutukseen, kehitystoksisuuteen ja 
alhaisen altistuksen vaikutuksiin. 
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Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 33 ja 36. 

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen 7 artiklan 1 kohdan d a alakohtaan (uusi) tehdyn 
tarkistuksen kanssa. 

Tehoaineiden ja tuotteiden arviointia varten ei tällä hetkellä vaadita toksikologisia testejä, 
joissa pyritään arvioimaan ratkaisevassa kehitysvaiheessa (alkio, sikiö, lapsi) tapahtuvan 
altistumisen myöhemmin ilmeneviä seurauksia (neurologiset, immunotoksiset, hormonaaliset 
ja syöpään liittyvät). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 105 
24 artiklan 1 kohdan johdantokappale 

1. Komission pyynnöstä 
elintarviketurvallisuusviranomainen antaa 
komissiolle perustellun lausunnon 
seuraavista seikoista yksi välilyönti pois 
kuluttajien terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvista riskeistä: 

1. Elintarviketurvallisuusviranomainen 
antaa komissiolle perustellun lausunnon 
seuraavista seikoista yksi välilyönti pois 
kuluttajien terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvista riskeistä: 

Or. fr 

Perustelu 

On varmistettava, että elintarviketurvallisuusviranomainen voi itsenäisesti laatia lausunnon. 
Tämä ei estä komissiota pyytämästä siltä lausuntoa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 106 
24 artiklan 1 kohdan johdantokappale 

1. Komission pyynnöstä 
elintarviketurvallisuusviranomainen antaa 
komissiolle perustellun lausunnon 
seuraavista seikoista yksi välilyönti pois 
kuluttajien terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvista riskeistä: 

1. Elintarviketurvallisuusviranomainen 
antaa komissiolle perustellun lausunnon 
seuraavista seikoista yksi välilyönti pois 
kuluttajien terveydelle mahdollisesti 
aiheutuvista riskeistä: 
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Or. en 

Perustelu 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 
muussakin tapauksessa kuin komission pyynnöstä. Tällä tarkistuksella palautetaan osittain 
komission ehdotuksen alkuperäinen sanamuoto (25 artikla asiakirjassa KOM (2003)0117). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 107 
25 artikla 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, 23 artiklassa tarkoitettujen 
tehoaineiden väliaikaiset jäämien 
enimmäismäärät voidaan vahvistaa ja 
merkitä liitteeseen III 22 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai tapauksen mukaan tehoaine 
voidaan sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Väliaikaiset jäämien 
enimmäismäärät vahvistetaan 
alhaisimmalle tasolle, jonka kaikki 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa parhaiden 
maatalouskäytäntöjen ja integroidun 
torjunnan periaatteiden mukaisesti. 

Or. fr 

Perustelu 

Tarkistuksen ensimmäisessä osassa pyritään johdonmukaisuuteen 24 artiklaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa. 

Toisessa osassa palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 49. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 108 
25 artikla 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
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lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä vahvistetaan 
alhaisimmalle tasolle, jonka kaikki 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa, hyvien 
maatalouskäytäntöjen ja integroidun 
torjunnan periaatteiden mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 15 ja lisää siihen integroidun torjunnan 
periaatteen. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio 

Tarkistus 109 
25 artikla 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä vahvistetaan 
alhaisimmalle tasolle, jonka kaikki 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa, hyvien 
maatalouskäytäntöjen ja integroidun 
torjunnan periaatteiden mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkoituksena on korostaa viittausta olemassa olevien ja vahvistettujen hyvien 
maatalouskäytäntöjen saavutuksiin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Tarkistus 110 
25 artikla 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Ottaen huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunto, jos sellaista pyydetään, 
23 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden 
väliaikaiset jäämien enimmäismäärät 
voidaan vahvistaa ja merkitä liitteeseen 
III 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 
tapauksen mukaan tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen IV 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä vahvistetaan 
alhaisimmalle tasolle, jonka kaikki 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa, hyvien 
maatalouskäytäntöjen ja integroidun 
torjunnan periaatteiden mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49 (komission hyväksymä). 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 111 
26 artiklan 1 kohta 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä torjunta-
ainejäämille virallisia tarkastuksia 
varmistaakseen tämän asetuksen 
noudattamisen elintarvikkeiden ja rehujen 
virallista valvontaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön säännösten mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
96/23/EY soveltamista. 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä torjunta-
ainejäämille virallisia tarkastuksia kaikissa 
jakeluketjun vaiheissa, tulleissa ja 
jakelukeskuksissa sekä varmistaakseen 
tämän asetuksen noudattamisen 
elintarvikkeiden ja rehujen virallista 
valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
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rajoittamatta direktiivin 96/23/EY 
soveltamista.  

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 54. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 112 
26 artiklan 2 kohta 

2. Torjunta-ainejäämiä koskevien 
tarkastusten on erityisesti koostuttava 
näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä 
esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden 
jäämämäärien osoittamisesta. 

2. Torjunta-ainejäämiä koskevien 
tarkastusten on erityisesti koostuttava 
näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä 
esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden 
jäämämäärien osoittamisesta. Seurantaa on 
suoritettava kaikissa jakeluketjun 
vaiheissa, tulleissa, jakelukeskuksissa ja 
erityisesti paikassa, jossa tuotteita 
välitetään kuluttajalle. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 54. On tärkeää, että jäämiä 
seurataan paitsi elintarvikeketjun alkupäässä myös paikassa, jossa tuotteita välitetään 
kuluttajille. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen 

Tarkistus 113 
26 artiklan 2 kohta 

2. Torjunta-ainejäämiä koskevien 
tarkastusten on erityisesti koostuttava 
näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä 
esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden 
jäämämäärien osoittamisesta. 

2. Torjunta-ainejäämiä koskevien 
tarkastusten on erityisesti koostuttava 
näytteiden ottamisesta ja analysoinnista sekä 
esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden 
jäämämäärien osoittamisesta. 

 Tarkastuksia on suoritettava erityisesti 
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paikassa, jossa tuotteita välitetään 
kuluttajalle.  

Or. da 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira 

Tarkistus 114 
28 artiklan 1 kohta 

1. Torjunta-ainejäämien 
analyysimenetelmien on oltava niiden 
perusteiden mukaisia, jotka esitetään 
elintarvikkeiden ja rehujen virallista 
valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
asianomaisissa säännöksissä. 

1. Torjunta-ainejäämien 
analyysimenetelmien on oltava niiden 
perusteiden mukaisia, jotka esitetään 
elintarvikkeiden ja rehujen virallista 
valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
asianomaisissa säännöksissä. Torjunta-
aineille, joilla ei ole sopivaa 
havaitsemismenetelmää tai joita ei valvota 
säännöllisesti, ei enää myönnetä lupaa. 

Or. fr 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 56. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bart Staes ja Caroline Lucas 

Tarkistus 115 
28 artiklan 1 a kohta (uusi) 

  1 a. Torjunta-aineille, joilla ei ole sopivaa 
havaitsemismenetelmää tai joita ei valvota 
säännöllisesti, ei enää myönnetä lupaa. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 54. Monelle noin 800:sta EU:ssa 
nykyisin hyväksytystä aineesta ei ole tällä hetkellä tarpeeksi herkkiä havaitsemismenetelmiä 
tai menetelmät puuttuvat kokonaan. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että nykyisellä 
moniprosessisella torjunta-aineanalyysimenetelmällä voidaan havaita vain noin 
200 tehoainetta. Muutamia muita aineita voidaan havaita käyttämällä erityismenetelmiä. 
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Jäämien seurannalla EU:ssa ei siten kyetä havaitsemaan huomattavaa joukkoa torjunta-
aineista, joita saattaa esiintyä jääminä elintarvikkeissa. 

Tämän lisäksi nykyisin seurattavien aineiden lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin 
analyyseillä on mahdollista. EU:n jäsenvaltioissa seurattiin vuonna 2001 keskimäärin vain 
161:aa ainetta 800:sta hyväksytystä aineesta. 
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