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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 259
6 artiklan e kohta,

e) käyttötapa; e) käyttötapa ja -ehdot;

Or. pl

Perustelut

Asetuksen olisi katettava kasvinsuojelutuotteiden käyttötavan lisäksi ehdot, joiden perusteella 
niitä voidaan käyttää.

Tämän artiklan viimeisessä kohdassa viitataan "erityisedellytyksiin", mutta siinä ei mainita 
tyypillisiä käyttöehtoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 260
7 artiklan 1 kohta

Viranomainen vastaa 
hyväksyntämenettelyn koordinoinnista.
Näin tehdessään viranomainen tukeutuu 
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin 
viranomaisiin.

Tehoaineen valmistajan on jätettävä 
jäsenvaltiolle (jäljempänä ’esittelevä 
jäsenvaltio’) tehoaineen hyväksyntää 
koskeva hakemus tai hyväksynnän 
edellytysten muuttamista koskeva hakemus, 
jossa on mukana täydellinen asiakirja-
aineisto ja asiakirja-aineiston tiivistelmä 
8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai 
tällaisen asiakirja-aineiston tietojen 
käyttölupa tai asianmukaiset tieteelliset 
perustelut, joista käy ilmi miksi asiakirja-
aineiston tiettyjä osia ei luovuteta ja että 
tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt 
hyväksymiskriteerit.

Tehoaineen valmistajan on jätettävä 
viranomaiselle tehoaineen hyväksyntää 
koskeva hakemus tai hyväksynnän 
edellytysten muuttamista koskeva hakemus, 
jossa on mukana täydellinen asiakirja-
aineisto ja asiakirja-aineiston tiivistelmä 
8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai 
tällaisen asiakirja-aineiston tietojen 
käyttölupa tai asianmukaiset tieteelliset 
perustelut, joista käy ilmi miksi asiakirja-
aineiston tiettyjä osia ei luovuteta ja että 
tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt 
hyväksymiskriteerit. Viranomaisen on 
ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille vastaanottamistaan 
hakemuksista.
Jäsenvaltio voi valita tehoaineen, josta 
viranomainen on vastaanottanut 
hyväksyntää koskevan hakemuksen, ja 
alkaa 9 ja 11 artiklassa tarkoitetuksi 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi (jäljempänä 
'esittelevä jäsenvaltio').
Jos kaksi tai useampi jäsenvaltio haluaa 
esitteleväksi jäsenvaltioksi eivätkä ne pääse 
yhteisymmärrykseen siitä, kumpi tai mikä 
olisi toimivaltainen viranomainen, 
esittelevä jäsenvaltio määritetään 
76 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Päätöksen on perustuttava puolueettomiin 
kriteereihin, kuten maantieteellisiin 
olosuhteisiin ja viljely- ja ilmasto-
olosuhteisiin, ja erityisesti kohteena oleviin 
organismeihin, toimivaltaisen 
viranomaisen ja viitelaboratorion 
suorituskykyyn ja puolueettomuuteen sekä 
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valmistaviin yhtiöihin kytkeytyvien etujen 
puuttumiseen.

Or. en

Perustelut

Korvaa esittelijän tarkistuksen 45.

Teollisuuden ei pidä antaa valita esittelevää jäsenvaltiota. Hakemukset olisi toimitettava 
viranomaiselle, ja jäsenvaltioiden olisi sovittava keskenään, mikä niistä alkaa esitteleväksi 
jäsenvaltioksi. Erimielisyydet olisi ratkaistava komiteamenettelyssä puolueettomien kriteerien 
perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan 
Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 261
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakemuksen jättävä yhteisön 
ulkopuolelle sijoittautunut luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö nimittää 
yhteisöön sijoittautuneen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön ainoaksi 
edustajakseen, joka täyttää tässä 
asetuksessa tuottajille asetetut 
velvollisuudet.

Or. en

Perustelut

Asetuksen 70 artiklassa edellytetään, että tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet eivät 
vaikuta yleiseen siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen tuottajan jäsenvaltiossa. 
Tarkistuksella pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille tuottajille, myös niille, 
jotka ovat sijoittautuneet yhteisön toimivallan piiriin kuulumattomille alueille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 262
8 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) vähintään yhden tehoainetta sisältävän a) vähintään viiden tehoainetta sisältävän 
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kasvinsuojeluaineen yhtä tai useampaa 
edustavaa käyttötarkoitusta laajalti 
viljellyllä viljelykasvilla kullakin 
vyöhykkeellä koskevat tiedot, joista käy 
ilmi, että 4 artiklan vaatimukset täyttyvät; 
jos toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
vyöhykkeitä tai koskevat viljelykasvia, joka 
ei ole laajalti viljelty, tämä on perusteltava; 

kasvinsuojeluaineen kaikkia edustavia 
käyttötarkoituksia laajalti viljellyllä 
viljelykasvilla kullakin vyöhykkeellä 
koskevat tiedot, joista käy ilmi, että 
4 artiklan vaatimukset täyttyvät, mukaan 
lukien siementen peittaustuotteet, jos 
tällaisesta käyttötarkoituksesta on 
määrätty; jos toimitetut tiedot eivät kata 
kaikkia vyöhykkeitä tai koskevat 
viljelykasvia, joka ei ole laajalti viljelty, 
tämä on perusteltava; 

Or. en

Perustelut

Ks. perustelu 4 artiklan 4 kohtaan. Siementen peittaustuotteilla (esimerkiksi fiproniili ja 
imidaklopridi) on osoitettu olevan akuutteja myrkyllisiä vaikutuksia mehiläisiin, joita ei ole 
otettu huomioon riskinarvioinnissa. Siksi asetukseen on sisällytettävä säännös asiasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 263
8 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) vähintään yhden tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhtä tai useampaa 
edustavaa käyttötarkoitusta laajalti 
viljellyllä viljelykasvilla kullakin 
vyöhykkeellä koskevat tiedot, joista käy 
ilmi, että 4 artiklan vaatimukset täyttyvät; 
jos toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
vyöhykkeitä tai koskevat viljelykasvia, joka 
ei ole laajalti viljelty, tämä on perusteltava; 

a) kaikkien tehoainetta sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden ja 
formulointiaineiden kaikkia edustavia 
käyttötarkoituksia yhtä tai useampaa 
edustavaa käyttötarkoitusta laajalti viljellyllä 
viljelykasvilla kullakin vyöhykkeellä 
koskevat tiedot, joista käy ilmi, että 
4 artiklan vaatimukset täyttyvät; jos 
toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
vyöhykkeitä tai koskevat viljelykasvia, joka 
ei ole laajalti viljelty, tämä on perusteltava;

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 4 artiklan 4 kohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 264
8 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) vähintään yhden tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhtä tai useampaa 
edustavaa käyttötarkoitusta laajalti viljellyllä 
viljelykasvilla kullakin vyöhykkeellä
koskevat tiedot, joista käy ilmi, että 
4 artiklan vaatimukset täyttyvät; jos 
toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
vyöhykkeitä tai koskevat viljelykasvia, joka 
ei ole laajalti viljelty, tämä on perusteltava;

a) vähintään yhden tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhtä tai useampaa 
edustavaa käyttötarkoitusta laajalti viljellyllä 
viljelykasvilla kussakin jäsenvaltiossa
koskevat tiedot, joista käy ilmi, että 
4 artiklan vaatimukset täyttyvät; jos 
toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
jäsenvaltioita tai koskevat viljelykasvia, 
joka ei ole laajalti viljelty, tämä on 
perusteltava; 

Or. nl

Perustelut

Vyöhykejako ei ole tarkoituksenmukainen lupien myöntämistä varten, koska ilmasto- ja 
vesistöolosuhteet sekä biologiset olosuhteet eri maissa eivät ole vertailukelpoisia ehdotetuilla 
vyöhykkeillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 265
8 artiklan 2 kohta

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

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

Or. el

Perustelut

On toimitettava ja käsiteltävä kaikki saatavissa olevat tiedot.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 266
8 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Edellä olevassa 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tietovaatimukset määritetään
asetuksissa, jotka annetaan 76 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 
ja joilla tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevat vaatimukset sisällytetään
tarvittavin muutoksin 
direktiivin 91/414/ETY liitteisiin II ja III. 
Vastaavat tietovaatimukset suoja-aineille ja 
tehosteaineille määritetään 76 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tietovaatimukset vahvistetaan asetuksissa, 
jotka annetaan 76 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen ja joilla 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevat 
vaatimukset siirretään direktiivin 
asetukseksi muuttumisen edellyttämin
muutoksin direktiivin 91/414/ETY 
liitteisiin II ja III. Vastaavat tietovaatimukset 
suoja-aineille ja tehosteaineille määritetään 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelut

Korvaa tarkistuksen 50. 

Sanamuodon selkiyttäminen. Tietovaatimusten sääntelyn hyväksyminen neuvoa-antavassa 
menettelyssä olisi rajattava pelkkään nykyisten vaatimusten siirtämiseen. Näin varmistetaan 
tarvittava tehoaineiden arviointiperusta senkin jälkeen, kun nykyisestä direktiivistä on 
siirrytty uuteen asetukseen. Mukautukset olisi rajattava muutosten luonnostelemiseen 
semminkin kun tietovaatimukset olisi hyväksyttävä lähitulevaisuudessa 
yhteispäätösmenettelyllä (ks. 75 artiklaan tehty tarkistus), koska ne kuuluvat asetuksen 
keskeisiin osiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 267
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Hakija lisää asiakirja-aineistoon 
kaiken vertaisarvioidun, vapaasti 
käytettävissä olevan tieteellisen aineiston, 
jossa käsitellään tehoaineen ja sen 
aineenvaihduntatuotteiden haitallisia 
sivuvaikutuksia terveyteen, ympäristöön ja 
lajeihin, jotka eivät ole kohteina. 

Or. en
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Perustelut

Hakija on velvoitettava keräämään ja tekemään yhteenveto kaikesta tieteellisestä 
kirjallisuudesta, jossa käsitellään tiettyä ainetta. Tämä kattaa mehiläisiin kohdistuvat 
odottamattomat vaikutukset, joita ei ole havaittu riskien arvioinnissa, vaikka ne on 
dokumentoitu laajalti tieteellisissä julkaisuissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 268
9artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. el

Perustelut

On asetettava määräaika puuttuvien tietojen täydentämiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ja Marianne 
Thyssen

Tarkistus 269
11 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdat

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

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

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava kohtuullinen määräaika, jossa 



PE 390.442v02-00 8/131 AM\672288FI.doc

FI

toimitettava. Siinä tapauksessa kahdentoista
kuukauden määräaikaa pidennetään 
jäsenvaltion myöntämällä jatkoajalla. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja viranomaiselle. 

hakijan on ne toimitettava. Siinä tapauksessa 
kahdeksan kuukauden määräaikaa 
pidennetään jäsenvaltion myöntämällä 
jatkoajalla. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja viranomaiselle.

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 270
11 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdat

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

1. Esittelevän jäsenvaltion on kahdeksan
kuukauden kuluessa 9 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
ilmoituspäivästä laadittava ja toimitettava 
viranomaiselle kertomus (jäljempänä 
’arviointikertomusluonnos’), jossa 
arvioidaan, voidaanko tehoaineen olettaa 
täyttävän 4 artiklan vaatimukset. Esittelevä 
jäsenvaltio voi aloittaa arvioinnin heti 
ensimmäisen hakemuksen saatuaan.

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

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on 
toimitettava ne sekä 56 artiklan mukaiset 
tietosuojaa koskevat vaatimuksensa. Siinä 
tapauksessa kahdeksan kuukauden 
määräaikaa pidennetään jäsenvaltion 
myöntämällä jatkoajalla. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta komissiolle ja 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelut

Jos esittelevän jäsenvaltion annetaan aloittaa testi- ja tutkimuskertomusten arviointi jo ennen 
kuin asiakirja-aineisto on täydellinen, arviointikertomus voitaisiin antaa kahdeksan 
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kuukauden kuluttua ilmoituspäivämäärästä. Hakijan olisi vois myös voitava vaatia 
tietosuojaa toimitetuille lisätiedoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 271
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. el

Perustelut

On toivottavaa ja tarkoituksenmukaista vähentää esittelevälle jäsenvaltiolle määrättävää 
arviointikertomuksen toimittamisen määräaikaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 272
11 artiklan 1 kohdan 3 a alakohta (uusi)

Esittelevän jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle ja viranomaisille selonteko, 
jossa esitetään kaikki arvioidut ja 
hyväksyttävissä olevat käyttötarkoitukset 
29 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten 
mukaisesti.
Selonteossa on lisäksi oltava ehdotus 
väliaikaisesti sallittujen enimmäismäärien 
vahvistamisesta asetuksen N:o 396/2005 
15 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, jos tämä on asianmukaista.
Viranomainen julkaisee kuukauden 
kuluessa jäsenvaltion laatiman selonteon 
vastaanottamisesta lausuntonsa 
ehdotetuista väliaikaisista sallituista 
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enimmäismääristä.

Or. de

Perustelut

Aine olisi sallittava, kun ensimmäiset turvalliset sovellukset on kehitetty. Tällöin 
maanviljelijät voivat turvautua innovoiviin tuotteisiin aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi tällä 
tavoin EU:ssa kyetään vahvistamaan väliaikaiset sallitut enimmäismäärät nopeasti tai 
aikaisessa vaiheessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 273
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Esittelevän jäsenvaltion on myös 
esitettävä komissiolle sekä viranomaiselle 
kertomus, jossa yksilöidään kaikki 
käyttötarkoitukset, jotka on arvioitu ja jotka 
hyväksytään lupamenettelyyn 29 artiklan 
vaatimusten mukaisesti. 
Kertomukseen sisällytetään ehdotus 
väliaikaisten jäämien enimmäismäärien 
vahvistamisesta tarvittaessa asetuksen 
(EY) N:o 396/2005 15 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.
Viranomainen antaa lausuntonsa 
ehdotetuista väliaikaisista jäämien 
enimmäismääristä kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on saanut kertomuksen 
esittelevältä jäsenvaltiolta.

Or. en

Perustelut

Aineelle tulisi antaa lupa heti, kun ensimmäiset turvalliset käyttötarkoitukset on yksilöity. 
Näin viljelijät saavat uusia ja innovatiivisia tuotteita käyttöönsä entistä aikaisemmin. Samalla 
EU:n soveltamat väliaikaiset jäämien enimmäismäärät voidaan vahvistaa aikaisessa 
vaiheessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 274
12 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Viranomainen käsittelee tarvittaessa 
päätelmässään 
arviointikertomusluonnoksessa mainittuja 
riskinhallintatoimenpiteitä. 

Jos viranomaisen on järjestettävä 
asiantuntijoiden lisäkuulemisia 1 kohdan 
mukaisesti, se vahvistaa määräajan 
kuulemisten toteuttamiselle. Tässä 
tapauksessa 90 päivän määräaikaa 
pidennetään viranomaisen myöntämällä 
jatkoajalla. Viranomainen ilmoittaa asiasta 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelut

Jos kuulemisten järjestämiseen tarvitaan lisäaikaa, jatkoajasta olisi ilmoitettava selkeästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 275
12 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

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

3. Jos viranomainen tarvitsee lisätietoja, se 
asettaa määräajan, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tässä tapauksessa 2 kohdassa 
säädettyä 90 päivän määräaikaa pidennetään 
viranomaisen myöntämällä jatkoajalla ja 
ajalla, jonka esittelevä jäsenvaltio tarvitsee 
arvioidakseen kyseisiä tietoja 
arviointikertomusluonnoksessaan.
Viranomainen ilmoittaa asiasta komissiolle 
ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelut

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella on keskeinen asema tehoaineiden 
arvioinnissa, koska se tekee päätöksen aineen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä. 
On tärkeätä varmistaa, että elintarviketurvallisuusviranomaisella on riittävästi aikaa tiukan 
arvioinnin toteuttamiseen. Sillä on nykyisin 10 kuukautta aikaa tehdä päätöksensä. Komissio 
ehdottaa tämän määräajan lyhentämistä kolmeen kuukauteen. Tämä saattaisi tapahtua 
asianmukaisen arvioinnin kustannuksella. Siksi tarvitaan joustavuutta ja peli olisi voitava 
viheltää poikki, jos elintarviketurvallisuusviranomainen tarvitsee lisätietoja. Esittelevän 
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jäsenvaltion olisi asiakirja-aineistoon perehtyneimpänä arvioitava kyseiset tiedot. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 276
12 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jos viranomaisen on järjestettävä 
asiantuntijoiden kuulemisia, 2 kohdassa 
tarkoitettua 90 päivän määräaikaa 
pidennetään kuulemisiin tarvittavalla 
ajalla. Viranomainen ilmoittaa asiasta 
komissiolle ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelut

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella on keskeinen asema tehoaineiden 
arvioinnissa, koska se tekee päätöksen aineen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä. 
On tärkeätä varmistaa, että elintarviketurvallisuusviranomaisella on riittävästi aikaa tiukan 
arvioinnin toteuttamiseen. Se saattaa eräissä tapauksissa tarvita asiantuntijakuulemisia 
tämän varmistamiseksi. Niihin voidaan tarvita lisäaikaa. Siksi tarvitaan joustavuutta ja peli 
olisi voitava viheltää poikki, jos elintarviketurvallisuusviranomaisen on järjestettävä 
asiantuntijoiden kuulemisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 277
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kolmen kuukauden kuluessa 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
selonteon vastaanottamisesta ja 
viranomaisten sallituista enimmäismääristä 
antaman lausunnon perusteella komissio:
a) esittää tehoaineiden rajoitettua sallimista 
koskevan ehdotuksen, joka sisältää 
seuraavat kohdat:
• sellaisten sovellusten yksilöinti, jotka 
voidaan sallia,
• hyväksyttyä käyttötarkoitusta koskeva 
ajanjakso, joka voi olla enintään viisi 
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kuukautta,
b) esittää ehdotuksen tilapäisten sallittujen 
enimmäismäärien vahvistamisesta 
asetuksen N:o 396/2005 15 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelut

nopea luvan myöntäminen uusien aineiden käytölle mahdollistaa sen, että uudet ja innovoivat 
tuotteet ovat jo aikaisessa vaiheessa maanviljelijöiden saatavilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 278
13 a artikla (uusi)

13 a artikla
Rajoitettu hyväksyminen

Kolmen kuukauden kuluessa 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen 
saamisesta ja otettuaan huomioon 
viranomaisen lausunnon ehdotetuista 
jäämien enimmäismääristä komissio 
a) esittää tehoaineiden rajoitettua 
hyväksymistä koskevan ehdotuksen, jossa 
vahvistetaan:
• käyttötarkoitukset, joille voidaan antaa 

lupa,
• luvan voimassaoloaika, joka on enintään 
viisi vuotta,
b) esittää ehdotuksen väliaikaisten jäämien 
enimmäismäärien vahvistamisesta 
asetuksen (EY) N:o 396/2005 15 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa olevien 
säännösten mukaisesti. 

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 279
14 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Edellä olevan 4 artiklan kriteerit katsotaan 
täytetyiksi, jos ne täyttyvät vähintään yhden
kyseistä tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman 
edustavan käyttötarkoituksen osalta.

Edellä olevan 4 artiklan kriteerit katsotaan 
täytetyiksi, jos ne täyttyvät kaikkien kyseistä 
tehoainetta sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden ja 
formulointiaineiden kaikkien edustavien 
käyttötarkoitusten osalta.

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 4 artiklan 4 kohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 280
14 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Edellä olevan 4 artiklan kriteerit katsotaan 
täytetyiksi, jos ne täyttyvät vähintään yhden
kyseistä tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman 
edustavan käyttötarkoituksen osalta.

Edellä olevan 4 artiklan kriteerit katsotaan 
täytetyiksi, jos ne täyttyvät vähintään viiden 
kyseistä tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen kaikkien edustavien 
käyttötarkoitusten osalta.

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 4 artiklan 4 kohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 281
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
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Kansallisen viranomaisen 
kasvinsuojeluaineelle antama hyväksyntä 
on voimassa Euroopan laajuisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 282
20 artikla

1. Asetus annetaan 76 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, ja 
asetuksessa säädetään, että

1. Asetus ja sen asianmukaiset perustelut
annetaan 76 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen, ja asetuksessa säädetään, että 

a) tehoaineen hyväksyntä uusitaan, 
tarvittaessa edellytyksin ja rajoituksin; tai

a) tehoaineen hyväksyntä uusitaan, 
tarvittaessa edellytyksin ja rajoituksin; tai

b) tehoaineen hyväksyntää ei uusita. b) tehoaineen hyväksyntää ei uusita.
2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt sen sallivat, 1 kohdassa tarkoitetussa 
asetuksessa säädetään siirtymäajasta, jona 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastot 
voidaan käyttää loppuun ja jonka on 
sovittava yhteen kasvinsuojeluaineen 
tavanomaisen käyttöajan kanssa.

2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt eivät koske terveyden ja ympäristön 
suojelemista, 1 kohdassa tarkoitetussa 
asetuksessa säädetään siirtymäajasta, jona 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastot 
voidaan käyttää loppuun ja joka kestää 
enintään yhden kauden.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 283
20 artiklan 2 kohta

2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt sen sallivat, 1 kohdassa tarkoitetussa 
asetuksessa säädetään siirtymäajasta, jona 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastot 
voidaan käyttää loppuun ja jonka on 
sovittava yhteen kasvinsuojeluaineen 
tavanomaisen käyttöajan kanssa.

2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt eivät koske terveyden ja ympäristön 
suojelemista, 1 kohdassa tarkoitetussa 
asetuksessa säädetään siirtymäajasta, jona 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastot 
voidaan käyttää loppuun ja joka kestää 
enintään vuoden. Tuottajien on kyseisen 
ajan päätyttyä varmistettava jäljellä olevien 
varastojen poistaminen ja turvallinen 
hävittäminen.
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Or. en

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden varastojen loppuun käyttämistä varten pitäisi myöntää enintään vuosi. 
Tuottajien olisi kyseisen ajan päätyttyä varmistettava tuotteidensa poistaminen ja turvallinen 
hävittäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 284
20 artiklan 2 kohta

2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt sen sallivat, 1 kohdassa tarkoitetussa 
asetuksessa säädetään siirtymäajasta, jona 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastot 
voidaan käyttää loppuun ja jonka on 
sovittava yhteen kasvinsuojeluaineen 
tavanomaisen käyttöajan kanssa.

2. Jos hyväksynnän epäämiseen johtaneet 
syyt eivät koske ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelemista, 
1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa 
säädetään siirtymäajasta, jona kyseisen 
kasvinsuojeluaineen varastot voidaan 
käyttää loppuun ja joka kestää enintään 
yhden kauden. Jos luvan uusimisen 
epäämiseen johtaneet syyt aiheutuvat 
ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelemisesta, kyseisten 
kasvinsuojeluaineiden varastojen loppuun 
käyttämiselle ei aseteta määräaikaa ja 
näiden tuotteiden käyttö on lopetettava 
välittömästi kun päätös uusimisen 
epäämisestä on tehty.

Or. en

Perustelut

Jos hyväksynnän uusiminen on evätty ihmisten tai eläinten terveyden taikka ympäristön 
suojelemista koskevien huolenaiheiden perusteella, kyseisten torjunta-aineiden myynti ja 
käyttö olisi lopetettava välittömästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 285
20 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Terveyttä ja ympäristöä koskeviin 
syihin perustuvasta hyväksynnän 
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epäämisestä tai perumisesta aiheutuu 
välitön hävittämisvelvoite. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 286
21 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen. 

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen ja se 
ottaa asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltion, Euroopan parlamentin tai 
muiden sidosryhmien esittämät uudelleen 
tarkastelemista koskevat pyynnöt, jotka 
perustuvat tieteelliseen ja tekniseen 
nykytietämykseen ja valvontatietoihin. 

Or. en

Perustelut

Prosessin avoimuuden varmistaminen ja ehdotuksen mukauttaminen ennalta varautumisen 
periaatteeseen. Tarkistuksella pyritään myös varmistamaan, että päätöksissä otetaan 
huomioon tieteellinen ja tekninen nykytietämys, kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 1 kohdassa 
todetaan, sekä periaate, että on taattava suojelun korkea taso, kuten johdanto-osan 
21 kappaleessa todetaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 287
21 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen. 

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen ja se 
ottaa asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltion, Euroopan parlamentin tai 
muiden asianosaisten esittämät uudelleen 
tarkastelemista koskevat pyynnöt, jotka 
perustuvat tieteelliseen ja tekniseen 
nykytietämykseen ja valvontatietoihin. 

Or. en
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Perustelut

Prosessin avoimuuden varmistaminen ja ehdotuksen mukauttaminen ennalta varautumisen 
periaatteeseen. Tarkistuksella pyritään myös varmistamaan, että päätöksissä otetaan 
huomioon tieteellinen ja tekninen nykytietämys, kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 1 kohdassa 
todetaan, sekä periaate, että on taattava suojelun korkea taso, kuten johdanto-osan 
21 kappaleessa todetaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 288
21 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen. 

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella 
tehoaineen hyväksyntää uudelleen ja se 
ottaa asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltion, Euroopan parlamentin tai 
muun asianomaisen esittämät uudelleen 
tarkastelemista koskevat pyynnöt, jotka 
perustuvat asianmukaiseen tieteelliseen 
näyttöön. 

Or. en

Perustelut

Lisätään avoimuutta ja mukautetaan ehdotusta vastaamaan ennalta varautumisen periaatetta 
ja periaatetta, että päätökset tehdään tieteellisen ja teknisen nykytietämyksen perusteella, 
kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 10 kohdassa edellytetään, ja periaatetta, että on taattava 
suojelun korkea taso (johdanto-osan 21 kappale).

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 289
21 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Komissio tarkastelee tehoaineen 
hyväksyntää uudelleen, jos on merkkejä 
siitä, että direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan iv alakohdan ja 
b alakohdan i alakohdan mukaiset 
tavoitteet saattavat vaarantua.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 290
22 artiklan 1 kohta

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

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, 
4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä 
tehoaine hyväksytään enintään 15 vuoden 
ajaksi, jos siitä ei koidu haittaa ihmisten ja 
eläinten terveydelle ja ympäristölle kuten 
46 artiklan 1 kohdassa säädetään. 

Or. en

Perustelut

Täsmennetään, että jos tehoaineet eivät haittaa ihmisiä, eläimiä tai ympäristöä, niitä pidetään 
vähäriskisinä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 291
22 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Nykyistä poikkeusta ei sovelleta 
tehoaineisiin, jotka täyttävät liitteessä II 
olevat tehoaineiden hyväksyntää ja 
korvattavien aineiden hyväksyntää 
koskevat kriteerit, vaan sitä sovelletaan 
ainoastaan luonnonmukaisessa 
maataloudessa käytettäviksi hyväksyttyihin 
aineisiin.

Or. en

Perustelut

Kaikki aineet, joita ei ole luokiteltu tarkkailtaviksi aineiksi, voitaisiin luokitella vähäriskisiksi 
tehoaineiksi. Tarkistuksella rajataan vähäriskiset aineet niihin, joiden käyttö on hyväksytty 
luonnonmukaisessa maataloudessa. Näin kannustetaan yhtiöitä kehittämään 
ympäristöystävällisiä aineita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 292
24 artiklan 1 kohta

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

1. Tehoaine, joka täyttää 4 artiklassa 
tarkoitetut kriteerit, hyväksytään 
'korvattavaksi aineeksi, jos se täyttää yhden 
tai useamman liitteessä II olevan 4 kohdan 
kriteereistä.

Kyseistä ainetta nimitetään jäljempänä 
’korvaavaksi aineeksi’.

Or. en

Perustelut

Koska korvattava aine täyttää 4 artiklassa tarkoitetut turvallisuusvaatimukset, hyväksynnän 
voimassaoloa ei pitäisi rajata seitsemään vuoteen. Aineita ei tarvitse arvioida uudelleen 
seitsemän vuoden välein, koska asetuksessa säädetään, että tehoaineen hyväksyntää voidaan 
milloin tahansa tarkastella uudelleen (ks. 21 artiklan 1 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 293
24 artiklan 1 kohta

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

1. Edellä 4 artiklassa säädetyt kriteerit ja
liitteessä II olevassa 4 kohdassa säädetyt 
kriteerit täyttävä tehoaine luokitellaan ja 
hyväksytään 'korvattavaksi aineeksi'.
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Kyseistä ainetta nimitetään jäljempänä 
’korvaavaksi aineeksi’.

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

Or. es

Perustelut

Tehoaineiden luokittelussa korvattaviksi aineiksi on tärkeää, että asetusesityksessä 
vahvistettuja kriteerejä noudatetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 294
27 artikla

Kieltäminen Apuaineet
1. Apuaine kielletään, jos todetaan, että 1. Apuainetta ei hyväksytä, jos todetaan,

että

a) sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön 
seurauksena, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

a) sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön 
seurauksena, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaista, ja ottaen 
huomioon realistiset tavanomaiset 
käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaista, ja ottaen 
huomioon realistiset tavanomaiset 
käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla kielletyt 
apuaineet sisällytetään liitteeseen III 
76 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla hyväksytyt
apuaineet sisällytetään liitteeseen III 
76 artiklan 3 a kohdassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 295
27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat

a) sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön 
seurauksena, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

a) apuaineella tai sen jäämillä, jotka 
syntyvät hyvän kasvinsuojelukäytännön 
mukaisen käytön seurauksena, on haitallisia 
vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen 
tai pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaista, ja ottaen 
huomioon realistiset tavanomaiset
käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaista, ja ottaen 
huomioon realistiset käyttöolosuhteet, on 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen tai pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

Or. en

Perustelut

Olisi säädettävä realistisista käyttöolosuhteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 296
27 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön 
seurauksena, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

a) apuaineella tai sen jäämillä, jotka 
syntyvät hyvän 
kasvinsuojeluainekäytännön mukaisen 
käytön seurauksena, on haitallisia 
vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen 
tai pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön; tai

Or. en

Perustelut

Olisi säädettävä realistisista käyttöolosuhteista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 297
27 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojelukäytännön mukaista, ja ottaen 
huomioon realistiset tavanomaiset 
käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
pohjaveteen tai kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

b) sen käytöllä, joka on hyvän 
kasvinsuojeluainekäytännön mukaista, ja 
ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, 
on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai pohjaveteen tai 
kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

Or. en

Perustelut

Olisi säädettävä realistisista käyttöolosuhteista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 298
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tämän asetuksen nojalla 
hyväksytyssä kasvinsuojeluaineessa 
käytetään apuainetta, se katsotaan 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 15 artiklan 
1 kohdan mukaisesti rekisteröidyksi 
kasvinsuojeluaineena käyttöä varten. 

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojeluaineissa käytettäviin apuaineisiin ei pitäisi soveltaa kaksinkertaista sääntelyä 
Reach-asetuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 299
28 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
kasvinsuojeluaineiden 
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rinnakkaistuontivalmisteiden kaupan 
alueellaan ainoastaan varmistettuaan ensin 
hallintomenettelyillä, että tuotteen 
koostumus on identtinen ja sen alkuperä on 
hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Or. en

Perustelut

Aineiden rinnakkaistuontivalmisteiden kaupan järjestelmä on keskeinen aineiden vapaan 
liikkuvuuden kannalta. Rinnakkaistuontivalmisteiden kauppa olisi kuitenkin rajattava 
aineisiin, jotka ovat identtisiä markkinoilla oleviin aineisiin nähden. Identtisyyden 
tarkastaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikki markkinoilla olevat aineet on 
arvioitu täysipainoisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer ja Caroline Lucas

Tarkistus 300
28 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

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

Or. en

Perustelut

Tarkistuksella pyritään korkeisiin hyväksyntästandardeihin. Markkinoille ei pitäisi saattaa 
sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka on hyväksytty erityisesti tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 301
29 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) sen (tekninen) formulointi rajoittaa 
käyttäjäaltistumista tai muita riskejä 
mahdollisimman paljon vaarantamatta 
aineen toimivuutta;

Or. en
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Perustelut

Erilaisten formulointien riskit vaihtelevat huomattavasti – esim. jauhe verrattuna rakeisiin ja 
tai orgaanista liuotinta sisältävä formulointi vesiliukoisiin emulsioihin verrattuna. Itse 
formuloinnin ei pitäisi lisätä tietyn kasvinsuojeluaineen käytöstä aiheutuvaa riskiä, jos se on 
suinkin vältettävissä. Ehdotetulla tekstillä voidaan osaltaan varmistaa, että markkinoille 
saatettavan tuotteen formuloinnista aiheutuu mahdollisimman pieni riski. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 302
29 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) kaikki käyttövaiheessa tunnetut 
tehoaineen tai tehoaineiden 
aineenvaihduntatuotteet on määritetty ja ne 
täyttävät 6 kohdassa tarkoitettujen 
yhdenmukaisten periaatteiden kriteerit;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 303
29 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat 
toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai 
ympäristön kannalta merkitsevät jäämät 
voidaan määrittää yleisesti käytössä olevilla 
asianmukaisilla menetelmillä;

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat jäämät 
voidaan määrittää kaikkien jäsenvaltioiden
yleisesti käytössä olevilla standardoiduilla
menetelmillä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa riskitasoihin ympäristön ja 
biologian eri osa-alueilla; jäämät on voitava 
havaita käyvillä menetelmillä sellaisina kuin 
EU:n viitelaboratoriot niitä soveltavat;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 304
29 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat 
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toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai 
ympäristön kannalta merkitsevät jäämät 
voidaan määrittää yleisesti käytössä olevilla 
asianmukaisilla menetelmillä;

toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai 
ympäristön kannalta merkitsevät jäämät 
voidaan määrittää kaikkien jäsenvaltioiden
yleisesti käytössä olevilla standardoiduilla
menetelmillä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa riskitasoihin ympäristön ja 
biologian eri osa-alueilla. Jäämät on 
voitava havaita yhteisillä 
monijäämämenetelmillä sellaisina kuin 
EU:n viitelaboratoriot niitä soveltavat.

Or. en

Perustelut

Olisi otettava käyttöön standardoituja menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä havaitsemaan 
riskitasot ympäristön ja biologian eri osa-alueilla, jotta niissä ei sivuuteta vaikutuksia, joita 
ei kyetä helposti havaitsemaan yleisesti käytössä olevilla menetelmillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 305
29 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat 
toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai 
ympäristön kannalta merkitsevät jäämät 
voidaan määrittää yleisesti käytössä olevilla 
asianmukaisilla menetelmillä;

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat jäämät 
voidaan määrittää menetelmillä, jotka ovat 
riittävän herkkiä suhteessa teknisesti 
havaittaviin tasoihin ympäristön ja 
biologian eri osa-alueilla;

Or. en

Perustelut

Yleisessä käytössä olisi oltava menetelmiä kaikkien hyväksyttyjen aineiden jäämien 
mittaamiseksi, kun otetaan huomioon torjunta-aineiden riskit ja haittavaikutukset. Näiden 
menetelmien on oltava riittävän herkkiä havaitsemaan kaikki havaittavissa olevat määrät 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. Tähän kuuluvat kaikki ruiskutettavista sovelluksista 
ilmaan pääsevät hiukkaset, pisarat ja höyryt, siite- tai viljapölyyn kulkeutuvat jäämät (esim. 
sadonkorjuussa), saastuneen maaperän leviäminen, torjunta-aineiden kaukokulkeumat, sekä 
vedessä, elintarvikkeissa ja rehuissa olevat jäämät.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 306
29 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat 
toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai 
ympäristön kannalta merkitsevät jäämät 
voidaan määrittää yleisesti käytössä olevilla 
asianmukaisilla menetelmillä;

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat jäämät 
voidaan määrittää kaikissa jäsenvaltioissa 
yleisesti käytössä olevilla standardoiduilla 
menetelmillä, jotka ovat riittävän herkkiä 
suhteessa teknisesti havaittaviin tasoihin 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla;

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 4 artiklan 2 kohdan c alakohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen 
perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 307
29 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) sen hyväksyminen ei ole ristiriidassa 
[torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan yhteisön politiikan puitteista 
annetun] direktiivin 2007/XXX/EY 
mukaisesti kehitettävien kansallisten 
suunnitelmien kanssa.

Or. en

Perustelut

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa hyväksymään torjunta-aineita, jotka pilaavat pohjavettä tai 
aiheuttavat tarpeettomia riskejä tai vaaroja ihmisille, eläimille ja ympäristölle sekä ovat 
kansallisten ympäristöalan ja terveydenhuollon toimintalinjojen vastaisia. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava ottaa alueelliset olosuhteet huomioon ennen kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan Jørgensen ja Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Tarkistus 308
29 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 
viiden vuoden kuluessa 26 artiklassa 
tarkoitetun työohjelman hyväksymisestä 
sallia sellaisia tehosteaineita ja suoja-
aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden
saattamisen markkinoille alueellaan, joita 
ei ole hyväksytty, mutta jotka sisältyvät 
kyseiseen ohjelmaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Koska torjunta-aineissa on usein lukuisia erilaisia aineita, jotka saattavat muuttaa aktiivisen 
ainesosan/tehoaineen toimintaa formuloinnissa, ei voida olettaa, että kaikki 26 artiklassa 
tarkoitetun uudelleen tarkastelun piiriin kuuluvaa tehosteainetta tai suoja-ainetta sisältävät 
erilaiset aineet ja formuloinnit eivät haittaa ihmisiä ja eläimiä tai ympäristöä. Mahdolliset 
terveyshaita on arvioitava ennen luvan myöntämistä, jotta voidaan varmistua, ettei ihmisille 
ja eläimille koidu haittoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 309
29 artiklan 6 kohta

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

6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi vahvistetaan 76 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 
asetuksessa, jolla vaatimukset siirretään 
direktiivin asetukseksi muuttumisen 
edellyttämin muutoksin 
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen VI.

Or. en

Perustelut

Korvaa esittelijän tarkistuksen 76.
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Sanamuodon selkiyttäminen. Arvioinnin ja sallimisen yhdenmukaisten periaatteiden sääntelyn 
hyväksyminen neuvoa-antavassa menettelyssä olisi rajattava pelkkään nykyisten vaatimusten 
siirtämiseen. Näin varmistetaan tarvittava arviointiperusta senkin jälkeen, kun nykyisestä 
direktiivistä on siirrytty uuteen asetukseen. 

Mukautukset olisi rajattava muutosten luonnostelemiseen semminkin kun yhdenmukaiset 
periaatteet olisi hyväksyttävä lähitulevaisuudessa yhteispäätösmenettelyllä (ks. 75 artiklaan 
tehty tarkistus), koska ne kuuluvat asetuksen keskeisiin osiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 310
29 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Jos kasvinsuojeluaine on hyväksytty 
yhdessä jäsenvaltiossa tiettyä tarkoitusta 
varten, tämän asetuksen 
hyväksymissäännösten perusteella samaksi 
tai vastaavaksi katsottu maahantuotu tuote, 
joka on peräisin toisesta jäsenvaltiosta ja 
jota ei ole siellä hyväksytty samaan 
tarkoitukseen, ei voi estää kyseiseen 
tarkoitukseen hyväksymistä erityisten 
hyväksymisvaatimusten perusteella. 

Or. de

Perustelut

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 311
30 artiklan sisältö ja 1 kohta
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Sisältö Luvan sisältö
1. Luvassa on määritettävä ne viljelykasvit 
ja tarkoitukset, joihin kasvinsuojeluainetta 
saa käyttää. 

1. Luvassa, jonka on oltava muodoltaan 
ennalta määrätty, on määritettävä ne 
viljelykasvit ja tarkoitukset, joihin 
kasvinsuojeluainetta saa käyttää.

Or. el

Perustelut

Luvan on oltava tietyn muotoinen ja yhteneväinen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 312
30 artiklan 2 kohta

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

2. Luvassa on vahvistettava 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat vaatimukset. 
Vaatimuksiin on sisällyttävä vähintään:

a) tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymistä koskevassa 
asetuksessa säädettyjen edellytysten ja 
vaatimusten noudattamiseksi edellytetyt 
käyttöolosuhteet sekä 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut kasvinsuojeluaineita koskevat 
vaatimukset ja edellytykset;
b) direktiivin 1999/45/EY mukainen 
kasvinsuojeluaineen luokitus;
c) ohjeet aineen asianmukaisesta käytöstä 
sekä integroidun tuholaistorjunnan 
edellytyksien ja periaatteiden 
noudattamisesta.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 313
30 artiklan 2 kohta

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

2. Luvassa on vahvistettava 
kasvinsuojeluaineen markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat vaatimukset. 
Vaatimuksiin on sisällyttävä vähintään 
tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden hyväksymistä koskevassa 
asetuksessa säädettyjen edellytysten ja 
vaatimusten noudattamiseksi edellytetyt 
käyttöolosuhteet sekä 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut kasvinsuojeluaineita koskevat 
vaatimukset ja edellytykset. Luvan on 
sisällettävä kasvinsuojeluaineen luokitus 
direktiivin 1999/45/EY tarkoituksia varten. 
Luvassa edellytetään, että ainetta 
käytettäessä on vuodesta 2012 lähtien 
sovellettava integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteita sellaisina kuin ne ovat 
määritettyinä tämän asetuksen 3 artiklassa.

Or. en

Perustelut

Tarkistuksella saatetaan hyväksyminen asetuksen muiden säännösten mukaiseksi. Integroidun 
tuholaistorjunnan käsitettä olisi sovellettava vähimmäisehtona.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Tarkistus 314
30 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
vaatimuksiin voivat kuulua:

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
vaatimuksiin olisi kuuluttava:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 315
30 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdat

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi;

a) aineen jakelun rajoittaminen;

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

b) muu kasvinsuojeluaineen käytön 
rajoittaminen jakelijoiden, käyttäjien ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Or. en

Perustelut

Jakelua ja käyttöä koskevat ehdot olisi tehtävä selviksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 316
30 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdat

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi;

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
sekä kuluttajien, asukkaiden ja sivullisten
terveyden suojelemiseksi;

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

b) velvoite, jonka mukaan ruiskutuksista on 
ilmoitettava keskusjärjestelmään, joka 
vastaa siitä, että asiasta tiedotetaan ennen 
aineen käytön aloittamista kaikille 
naapureille, asukkaille ja sivullisille, jotka 
saattavat altistua kulkeumalle ja jotka ovat 
pyytäneet saada tiedon.

Or. en
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Perustelut

Ehdotetulla tarkistuksella laajennetaan jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden suojaa 
kattamaan myös asukkaat ja sivulliset, jotka saattavat altistua toistuvasti torjunta-aineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 317
30 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi;

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, 
asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien 
terveyden, eläinten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi;

Or. en

Perustelut

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
veden ja ympäristön välityksellä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Tarkistus 318
30 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi;

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, 
asukkaiden ja sivullisten terveyden 
suojelemiseksi;

Or. en

Perustelut

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava. Tämä koskee 
ammattilaiskäyttäjiä ja muita käyttäjiä, asukkaita, sivullisia, työntekijöitä, riskiryhmiä ja 
kuluttajia, jotka altistuvat välittömästi tai välillisesti ilmateitse sekä elintarvikkeiden, rehujen 
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veden ja ympäristön välityksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 319
30 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden suojelemiseksi;

a) aineen rajoittaminen kasvinsuojeluaineen 
jakelun ja käytön osalta sekä asianomaisten 
jakelijoiden, käyttäjien ja työntekijöiden 
terveyden että ympäristön suojelemiseksi;

Or. pl

Perustelut

On erittäin tärkeää sisällyttää viittaus ympäristöön, jotta varmistetaan, että myös ympäristöä, 
pohjavesi mukaan luettuna, suojellaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 320
30 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Kasvinsuojeluaineen käytöstä naapureille tiedottamista koskeva velvoite ei toimi käytännössä. 
Integroidun kasvinsuojelun mukaisesti on usein tehtävä pikaisia päätöksiä, jolloin naapureille 
ei voida ilmoittaa asiasta etukäteen. Tiedottamisvelvoite on lisäksi ristiriidassa hallinnon 
yksinkertaistamispyrkimysten kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 321
30 artiklan 3 kohdan b alakohta
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b) velvoite, jonka mukaan ennen aineen 
käytön aloittamista asiasta on tiedotettava 
kaikille naapureille, jotka saattavat altistua 
kulkeumalle ja jotka ovat pyytäneet saada 
tiedon. 

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Tarkistus 322
30 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

b) oikeudellinen velvoite, jonka mukaan 
vähintään 48 tuntia ennen minkään aineen 
käytön aloittamista asiasta on tiedotettava 
kaikille asukkaille ja naapureille, jotka 
saattavat altistua kulkeumalle tai lukuisille 
muille heidän lähistössään tehtävistä 
viljakasviruiskutuksista aiheutuville 
altistumistavoille.

Or. en

Perustelut

Koska torjunta-aineiden käytöstä aiheutuu terveys- ja ympäristöriskejä ja -uhkia ja haittoja, 
on olennaista, että asukkaille ilmoitetaan etukäteen ruiskutuksista ja annetaan tietoja 
käytettävistä kemikaaleista, jotta he voivat toteuttaa tarvittavat ennalta varautumisen toimet 
pyrkiessään vähentämään altistumista mahdollisimman paljon. Ilmoitus olisi annettava 
48 tuntia ennen ruiskutusten aloittamista; mehiläistenhoitajat soveltavat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tätä määräaikaa tarhoja ruiskuttaessaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 323
30 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

b) velvoite pitää yllä maatilalla käytettyjen 
kasvinsuojeluaineiden rekisteriä. Rekisterit 
olisi milloin tahansa esitettävä pyynnöstä 
tarkastuksia tekeville toimivaltaisille 
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tiedon. viranomaisille.

Or. en

Perustelut

Käytännön syistä on mahdotonta tiedottaa ennen aineen käytön aloittamista asiasta 
naapureille, jotka ovat pyytäneet saada tiedon. Parhaimpien kasvinsuojelukäytäntöjen 
toteuttamisaika on usein lyhyt, sillä kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää tehokkaasti vain 
rajoitettuna aikana esimerkiksi sääolosuhteista riippuen. Velvoite ilmoittaa asiasta 
naapureille tekee aineiden käytöstä monimutkaista, usein parhaimman mahdollisen kasvien 
suojelun kustannuksella, ja voi myös lisätä vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen sekä 
ympäristöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Tarkistus 324
30 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) torjunta-aineiden käyttöä koskevat 
rajoitukset tai kiellot suuren yleisön tai 
riskiryhmien käytössä olevilla alueilla, 
kuten asuinalueilla, puistoissa, yleisissä 
puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulupihoilla, lasten leikkipaikoilla jne. tai 
niiden välittömässä läheisyydessä. 

Or. en

Perustelut

Kaikkien torjunta-aineiden hyväksymistä koskevissa ehdoissa olisi oltava yksityiskohtaisia 
vaatimuksia torjunta-aineiden käytön kieltämisestä suuren yleisön tai riskiryhmien käytössä 
olevilla alueilla, kuten asuinalueilla, puistoissa, yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, 
koulupihoilla, lasten leikkipaikoilla jne. tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 325
30 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)
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b a) muut kasvinsuojeluaineen käytön 
hyväksymistä koskevat rajoitukset ja 
edellytykset, erityisesti jos ne on tarkoitettu 
jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, 
asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien 
terveyden, eläinten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseen. 

Or. en

Perustelut

Jäsenvaltiot voivat uuden alakohdan ansiosta ottaa käyttöön muita rajoituksia tai 
edellytyksiä, erityisesti jos ne on tarkoitettu jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, 
asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 326
30 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset eivät kata pakkausta, 
pakkausmerkintöjä tai merkintöjä koskevia 
kielivaatimuksia, jotka ovat tasapainoisen 
kuluttajansuojan periaatteen vastaisia ja 
joita ei sovelleta kaikkiin 
kasvinsuojeluaineisiin niiden alkuperästä 
riippumatta.

Or. de

Perustelut

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 327
32 artiklan 1 kohta

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

1. Henkilön, joka haluaa saattaa 
kasvinsuojeluaineen markkinoille, on 
haettava lupaa henkilökohtaisesti tai 
edustajan kautta yhdessä tai useammassa 
samaan vyöhykkeeseen kuuluvassa 
jäsenvaltiossa, jossa kasvinsuojeluaine 
aiotaan saattaa markkinoille.

Or. de

Perustelut

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 328
32 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de
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Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 329
32 artiklan 2 kohta

2. Hakemuksen on sisällettävä 2. Hakemuksen on sisällettävä

a) luettelo vyöhykkeistä ja jäsenvaltioista, 
joissa hakija on tehnyt hakemuksen; 

a) luettelo vyöhykkeistä, joissa hakija on 
tehnyt hakemuksen;

b) ehdotus jäsenvaltioksi, jonka hakija 
odottaa arvioivan hakemuksen kyseisellä 
vyöhykkeellä;

b) ehdotus jäsenvaltioksi, jonka hakija 
odottaa ensisijaisesti arvioivan hakemuksen 
kyseisellä vyöhykkeellä;

c) varmennettu kopio kyseiselle 
kasvinsuojeluaineelle jo myönnetyistä 
luvista jossakin jäsenvaltiossa.

c) varmennettu kopio kyseiselle 
kasvinsuojeluaineelle jo myönnetyistä 
luvista jossakin jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 330
32 artiklan 5 kohdan 2 alakohta

Hakijan on pyynnöstä toimitettava 
jäsenvaltiolle näytteitä 
kasvinsuojeluaineesta ja sen ainesosien 
analyyttiset standardit. 

Hakijan on pyynnöstä toimitettava 
arviointiin osallistuneille jäsenvaltioille 
näytteitä kasvinsuojeluaineesta ja sen 
ainesosien analyyttiset standardit.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß ja Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 331
34 artikla

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

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama 
jäsenvaltio, joka kuulee kaikkia samaan 
vyöhykkeeseen kuuluvia jäsenvaltioita.
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käsiteltäväkseen. Hakemuksen käsittelevä 
jäsenvaltio ilmoittaa asiasta hakijalle.

Kaikkien muiden vyöhykkeellä sijaitsevien 
jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän 
työskentelyyn.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
pyynnöstä toinen jäsenvaltio, joka sijaitsee 
samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on 
jätetty, tekee sen kanssa yhteistyötä 
työtaakan tasapuolisen jakautumisen 
varmistamiseksi.

Tällöin on huolehdittava, että työtaakka 
jakautuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Muut jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat samalla 
vyöhykkeellä, jolla hakemus on jätetty, 
eivät käsittele asiaa, vaan odottavat 
hakemusta käsittelevän jäsenvaltion 
arvioinnin valmistumista.

Or. de

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevalla uudella tekstillä pyritään vyöhykekohtaiseen 
hyväksymiseen, mikä merkitsee askelta kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen 
yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Siksi on tarpeen, että esittelevä jäsenvaltio ottaa muut 
samaan vyöhykkeeseen kuuluvat jäsenvaltiot mukaan kaikkiin testaus- ja arviointivaiheisiin. 
Tällä varmistetaan, että hyväksyminen voi päteä koko vyöhykkeellä, kun aineet on testattu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 332
34 artikla

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

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama, 
kaikkia muita samaan vyöhykkeeseen 
kuuluvia jäsenvaltioita kuuleva jäsenvaltio, 
jollei muu samalla vyöhykkeellä sijaitseva 
jäsenvaltio ota sitä käsiteltäväkseen. 
Hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio 
ilmoittaa asiasta hakijalle.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
pyynnöstä toinen jäsenvaltio, joka sijaitsee
samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on 
jätetty, tekee sen kanssa yhteistyötä 
työtaakan tasapuolisen jakautumisen 
varmistamiseksi.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
pyynnöstä kaikki muut samalla 
vyöhykkeellä sijaitsevat jäsenvaltiot tekevät
sen kanssa yhteistyötä työtaakan 
mahdollisimman tasapuolisen jakautumisen 
varmistamiseksi.

Muut jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat samalla 
vyöhykkeellä, jolla hakemus on jätetty, 
eivät käsittele asiaa, vaan odottavat 
hakemusta käsittelevän jäsenvaltion 



AM\672288FI.doc 41/131 PE 390.442v02-00

FI

arvioinnin valmistumista.

Or. de

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevalla uudella tekstillä pyritään vyöhykekohtaiseen 
hyväksymiseen, mikä merkitsee askelta kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen 
yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Siksi on tarpeen, että esittelevä jäsenvaltio ottaa muut 
samaan vyöhykkeeseen kuuluvat jäsenvaltiot mukaan kaikkiin testaus- ja arviointivaiheisiin. 
Tällä varmistetaan, että hyväksyminen voi päteä koko vyöhykkeellä, kun aineet on testattu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 333
34 artiklan 1 kohta

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

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama 
jäsenvaltio. Toinen samalla vyöhykkeellä 
sijaitseva jäsenvaltio voi tarjoutua ottamaan 
sen käsiteltäväkseen, jos hakija suostuu 
siihen.

Or. de

Perustelut

Hakemus on käsiteltävä joko hakijan ehdottamassa jäsenvaltiossa tai – hakijan 
suostumuksella – toisessa jäsenvaltiossa, joka tarjoutuu ottamaan hakemuksen 
käsiteltäväkseen. Tämä menettely luo selkeyttä ja se on jo osoittautunut aiemmin tehokkaaksi, 
koska se mahdollistaa jäsenvaltioiden asiantuntemuksen optimaalisen hyödyntämisen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 334
34 artiklan 1 alakohta

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

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama 
jäsenvaltio, jollei muu samalla vyöhykkeellä 
sijaitseva jäsenvaltio ota sitä 
käsiteltäväkseen. Hakemuksen käsittelevä 
jäsenvaltio ilmoittaa asiasta hakijalle ja 
muille saman vyöhykkeen jäsenvaltioille.

Or. el
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Perustelut

Kun vyöhykkeet on valittu, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava kaikille vyöhykkeen 
jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 335
34 artiklan 3 a alakohta (uusi)

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

Or. el

Perustelut

Jäsenvaltiolle olisi suotava tietyn asteisen joustavuuden mahdollisuus komission 
suostumuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 336
35 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdat

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

1. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
suoritettava riippumattoman, objektiivisen ja 
avoimen arvioinnin hakemuksen 
ajankohtaa vastaavien hyväksyttyjen
tieteellisten ja teknisten ohjeiden ja 
vaatimusten perusteella sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 
soveltamista.

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja yhdenmukaisia periaatteita 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määrittääkseen, täyttääkö 
kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, kun sitä käytetään 52 artiklan 
mukaisesti ja kaikissa realistisissa 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, sekä sen 
käytön seuraukset hyväksytyissä 
olosuhteissa.

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja yhdenmukaisia periaatteita 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määrittääkseen, täyttääkö 
kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt
vaatimukset, kun sitä käytetään 52 artiklan 
mukaisesti ja kaikissa realistisissa 
käyttöolosuhteissa, sekä sen käytön 
seuraukset hyväksytyissä olosuhteissa.
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Or. en

Perustelut

Uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi tehtävät investoinnit ovat etenkin pk-yrityksille 
merkittäviä, ja päätöksentekojärjestelmän on oltava ennakoitavissa, jotta investointiyhtiöt 
saisivat varmuutta. Sääntöjen muuttaminen soveltamisajankohdan jälkeen on 
epäasianmukaista ja se ei kannusta yhtiöitä investointeihin. Ehdotetun sanamuodon toinen 
osa luo oikeusvarmuutta oikeudellisten kiistojen varalta. Realistiset käyttöolosuhteet voidaan 
arvioida ja mitata, jolloin tuomioistuimet voivat tehdä päätöksensä mitattavissa olevien 
tosiasioiden perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 337
35 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja yhdenmukaisia periaatteita 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määrittääkseen, täyttääkö 
kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, kun sitä käytetään 52 artiklan 
mukaisesti ja kaikissa realistisissa 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, sekä sen 
käytön seuraukset hyväksytyissä 
olosuhteissa.

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja yhdenmukaisia periaatteita 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määrittääkseen, täyttääkö 
kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, kun sitä käytetään 52 artiklan 
mukaisesti ja kaikissa realistisissa 
käyttöolosuhteissa, sekä sen käytön 
seuraukset hyväksytyissä olosuhteissa.

Or. en

Perustelut

Kaikkien päätösten olisi perustuttava realistisiin käyttöolosuhteisiin, jotta oikeusvarmuus 
voidaan taata oikeudellisten kiistojen varalta. Realistiset käyttöolosuhteet voidaan arvioida ja 
mitata, jolloin tuomioistuimet voivat tehdä päätöksensä mitattavissa olevien, epäilykset 
hälventävien tosiasioiden perusteella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 338
35 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
asetettava arviointinsa muiden 
jäsenvaltioiden saataville, jotka sijaitsevat 

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
asetettava arviointinsa muiden 
jäsenvaltioiden saataville.
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samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on 
jätetty.

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa 
käyttöön EU-tasoinen lupa. Siksi tekstiä on mukautettava vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 339
35 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
asetettava arviointinsa muiden 
jäsenvaltioiden saataville, jotka sijaitsevat 
samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on 
jätetty.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on 
asetettava arviointinsa muiden 
jäsenvaltioiden saataville, joihin hakemus 
on jätetty.

Or. nl

Perustelut

Vyöhykejako ei ole tarkoituksenmukainen lupien myöntämistä varten, koska ilmasto- ja 
vesistöolosuhteet sekä biologiset olosuhteet eri maissa eivät ole vertailukelpoisia ehdotetuilla 
vyöhykkeillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 340
35 artiklan 2 kohta

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

2. Jos kasvinsuojeluaineelle on jo 
myönnetty lupa yhdessä jäsenvaltiossa, 
muiden jäsenvaltioiden on päätettävä 
180 päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta, myöntävätkö ne 
kyseiselle kasvinsuojeluaineelle luvan, ja 
määriteltävä hyväksymisen ehdot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 30 ja 31 artiklan 
soveltamista.
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Or. en

Perustelut

Kuten esittelijän tarkistuksessa 86 todetaan, hyväksymisvyöhykkeiden jaottelu ei ole 
asianmukaista, koska ehdotettujen vyöhykkeiden olosuhteet eivät ole useinkaan 
vertailukelpoisia. Luvat olisi myönnettävä pelkästään jäsenvaltioiden tasolla, mutta niistä 
olisi ilmoitettava muille jäsenvaltioille. Ilmoituksen saaneiden jäsenvaltioiden olisi 
kohtuullisessa 180 päivän ajassa joko vahvistettava tai hylättävä lupa tai rajoitettava sitä 
oman kansallisen tilanteensa mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 341
35 artiklan 2 kohta

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

2. Kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien
jäsenvaltioiden on 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti myönnettävä tai evättävä lupa 
hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
päätelmien perusteella. Vyöhykkeellä 
sijaitsevien jäsenvaltioiden on 
mahdollisuuksien mukaan sallittava 
kyseinen kasvinsuojeluaine samoin 
edellytyksin, myös luokitus 
direktiivin 1999/45/EY tarkoituksiin, kuin 
hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio, jollei 
erilaisia käyttöoloja, kuten erilaisia 
maanviljelyoloja tai kasvien terveyteen tai 
ympäristöön liittyviä oloja, pidä ottaa 
huomioon.

Or. de

Perustelut

Uudella asetustekstillä pyritään vyöhykekohtaiseen hyväksymiseen, mikä merkitsee askelta 
kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Tällöin kyseiseen 
vyöhykkeeseen kuuluvien jäsenvaltioiden on sekä esittelevän jäsenvaltion että käsittelyyn 
osallistuvien muiden jäsenvaltioiden testauksen ja arvioinnin perusteella hyväksyttävä 
kasvinsuojeluaine samoin edellytyksin, ellei toisistaan poikkeavia kansallisia erityisoloja 
tarvitse ottaa huomioon. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 342
35 artiklan 2 kohta

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

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 30 ja 
31 artiklan mukaisesti myönnettävä tai 
evättävä lupa hakemuksen käsittelevän 
jäsenvaltion päätelmien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on sallittava kyseinen 
kasvinsuojeluaine samoin edellytyksin kuin 
hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio, elleivät 
sen viljely- ja ympäristöolosuhteet poikkea 
merkittävästi hakemuksen käsittelevän 
jäsenvaltion olosuhteista, ja edellytä siten 
tarkempaa arviointia. 

Or. en

Perustelut

Jäsenvaltioiden olisi voitava aineita hyväksyessään ottaa huomioon relevantit paikalliset 
huolenaiheet. Luokitteleminen kuuluu ilmoittajalle eikä vyöhykkeen esittelevälle 
jäsenvaltiolle, koska tämä johtaisi huomattaviin viivästyksiin ja mahdollisesti erilaisiin 
luokituksiin eri vyöhykkeillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 343
35 artiklan 2 kohta

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

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

Or. de

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lopultakin on syytä ottaa 
käyttöön EU-tasoinen lupa. Siksi tekstiä on mukautettava vastaavasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 344
35 artiklan 2 kohta

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

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

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ja Anja Weisgerber

Tarkistus 345
35 artiklan 2 kohta

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

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

Or. de

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevalla uudella tekstillä pyritään vyöhykekohtaiseen 
hyväksymiseen, mikä merkitsee askelta kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen 
yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Tällöin kyseiseen vyöhykkeeseen kuuluvien 
jäsenvaltioiden on sekä esittelevän jäsenvaltion että käsittelyyn osallistuvien muiden 
jäsenvaltioiden testauksen ja arvioinnin perusteella hyväksyttävä kasvinsuojeluaine samoin 
edellytyksin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 346
35 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 347
35 artiklan 3 kohta

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

3. Jos jäsenvaltio haluaa hyväksyä kyseisen 
kasvinsuojeluaineen toisissa 
käyttöolosuhteissa kuin hakemuksen 
käsittelevä jäsenvaltio, sen on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä näistä olosuhteista 
ja perusteltava kattavasti poikkeamisen 
syyt. 
Komissio arvioi kyseisen jäsenvaltion 
antamaa lupaa. Jos se katsoo, että 
poikkeamiseen ei ole ymmärrettävää syytä, 
se pyytää kyseistä jäsenvaltiota antamaan 
kasvinsuojeluaineelle luvan samoin 
edellytyksin kuin viitejäsenvaltio.

Or. de

Perustelut

Uudella asetustekstillä pyritään vyöhykekohtaiseen hyväksymiseen, mikä merkitsee askelta 
kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Tällöin kyseiseen 
vyöhykkeeseen kuuluvien jäsenvaltioiden on sekä esittelevän jäsenvaltion että käsittelyyn 
osallistuvien muiden jäsenvaltioiden testauksen ja arvioinnin perusteella hyväksyttävä 
kasvinsuojeluaine samoin edellytyksin, ellei toisistaan poikkeavia kansallisia erityisoloja 
tarvitse ottaa huomioon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 348
37 artiklan 4 kohta

4. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät pääse 
90 päivän kuluessa yksimielisyyteen, 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltion on 
jätettävä asia komission käsiteltäväksi. 
Päätös siitä, onko 29 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 
noudatettu, tehdään 76 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseinen 
90 päivän määräaika alkaa päivänä, jona 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltio 
ilmoitti esittelevälle jäsenvaltiolle 3 kohdan 
mukaisesti eriävän kantansa esittelevän 
jäsenvaltion päätelmään.

4. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät pääse 
180 päivän kuluessa yksimielisyyteen, 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltion on 
jätettävä asia komission käsiteltäväksi. 
Päätös siitä, onko 29 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia
noudatettu, tehdään 76 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseinen 
180 päivän määräaika alkaa päivänä, jona 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltio 
ilmoitti esittelevälle jäsenvaltiolle 3 kohdan 
mukaisesti eriävän kantansa esittelevän 
jäsenvaltion päätelmään.

Or. en

Perustelut

Meidän on varmistettava mahdollisimman nopea hyväksymismenettely sekä ihmisen terveyden 
ja ympäristön suojelun korkea taso. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että jos jäsenvaltioiden on 
otettava täysipainoisesti huomioon alueellaan vallitsevat merkitykselliset ja erityiset 
olosuhteet ennen kuin ne päättävät toisessa jäsenvaltiossa hyväksytyn aineen sallimisesta tai 
epäämisestä – sen sijaan, että ne hyväksyisivät toisen jäsenvaltion myöntämän luvan 
automaattisesti – 90 päivän määräaika ei riitä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 349
38 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Komissio esittää 12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksen, jossa esitetään a, b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 
vakioformaatti.

Or. en
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Perustelut

Olisi otettava käyttöön työnjakojärjestelmä, jolla helpotetaan samalle aineelle EU:ssa luvan 
myöntämistä käsittelevien jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 350
38 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun päätöksenteon helpottamiseksi 
viipymättä luvan myönnettyään saatettava 
muiden jäsenvaltioiden ja komission 
saataville tämän artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Or. en

Perustelut

Olisi otettava käyttöön työnjakojärjestelmä, jolla helpotetaan samalle aineelle EU:ssa luvan 
myöntämistä käsittelevien jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 351
38 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on 12 viikon kuluessa 
kasvinsuojeluaineen hyväksymistä 
koskevan päätöksen tekemisestä julkaistava 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu luettelo 
hallinnollisista päätöksistä virallisilla 
verkkosivuillaan.

Or. en

Perustelut

Olisi otettava käyttöön työnjakojärjestelmä, jolla helpotetaan samalle aineelle EU:ssa luvan 
myöntämistä käsittelevien jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Esther De Lange

Tarkistus 352
39 artiklan 1 kohta

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

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

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

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

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

b) jäsenvaltio on myöntänyt luvan 
kasvihuoneessa käyttöä tai sadonkorjuun 
jälkeistä tai siementen käsittelyä varten 
riippumatta vyöhykkeestä, jolla 
viitejäsenvaltio sijaitsee, ja vapaaehtoisesti 
sellaisten eri alueilla sijaitsevien 
jäsenvaltioiden välillä, joilla on 
samanlaiset maanviljelyolot sekä kasvien 
terveyteen sekä ympäristöön liittyvä tilanne 
ja erityisesti samanlaiset aineen käytön 
kannalta merkittävät ilmasto-olot.

Or. en

Perustelut

Paikallinen luvanhaltija voi vaihdella maittain. 

Käsiteltävä ehdotus on liian rajoittava. Alueiden välinen vastavuorinen tunnustaminen tulisi 
sallia, jos olot sen sallivat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ja Anja Weisgerber

Tarkistus 353
39 artiklan 1 kohta

1. Luvanhaltija voi hakea lupaa samalle 
kasvinsuojeluaineelle ja samaan 
käyttötarkoitukseen toisessa jäsenvaltiossa 
vastavuoroisen tunnustamismenettelyn 

1. Luvan antaminen samalle 
kasvinsuojeluaineelle ja samaan 
käyttötarkoitukseen on kaikille 
vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille 
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nojalla, josta säädetään tässä alajaksossa, 
seuraavissa tapauksissa: 

pakollista seuraavissa tapauksissa:

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

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

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

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

Or. de

Perustelut

EU:n jakaminen kolmeen vyöhykkeeseen on tärkeä askel kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen 
yhdenmukaistamiseksi Euroopassa. Tarkistuksella täsmennetään, että aine on hyväksyttävä 
kaikissa saman vyöhykkeen maissa esittelevän jäsenvaltion testattua aineen muiden 
jäsenvaltioiden myötävaikutuksella. Kolmen vyöhykkeen jako ei sulje kuitenkaan pois sitä 
mahdollisuutta, että kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen vastavuoroinen tunnustaminen 
saattaa olla tarpeen vyöhykkeiden välillä, kun otetaan huomioon vyöhykkeiden 
ylimenokohtien vertailukelpoiset viljely- ja ilmasto-olosuhteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 354
39 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

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

Or. en

Perustelut

Vyöhykkeistä riippumatonta vastavuoroista tunnustamista olisi sovellettava myös siementen 
käsittelyyn. Siementen käsittelyn markkinat ovat pienet ja innovatiiviset ja niillä määräävät 
pienet ja keskikokoiset yritykset. Lupaa koskevia hallinnollisia kustannuksia olisi supistettava 
kannustamalla innovoivien tekniikoiden ja tuotteiden käyttöön, mikä tarkoittaa yleensä 
selvästi pienempiä kasvinsuojeluainejäämiä kuin pellolla käsiteltäessä. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava soveltaa vastavuoroista tunnustamista eri vyöhykkeillä vapaaehtoisesti etenkin silloin, 
kun olosuhteet ovat toisiaan vastaavat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 355
39 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

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

Or. nl

Perustelut

Siementen käsittelyn yhdenmukaistaminen on tärkeää. Siementen käsittely 
kasvinsuojelutuotteilla merkitsee kasvinsuojelutuotteiden käytön huomattavaa vähentämistä 
pelloilla myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
Klaß ja Marianne Thyssen 

Tarkistus 356
39 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

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

Or. en

Perustelut

Vyöhykkeistä riippumatonta vastavuoroista tunnustamista olisi sovellettava myös siementen 
käsittelyyn. Siementen käsittelyn markkinat ovat pienet ja innovatiiviset ja niillä määräävät 
pienet ja keskikokoiset yritykset. Lupaa koskevia hallinnollisia kustannuksia olisi supistettava 
kannustamalla innovoivien tekniikoiden ja tuotteiden käyttöön, mikä tarkoittaa yleensä 
selvästi pienempiä kasvinsuojeluainejäämiä kuin pellolla käsiteltäessä. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava soveltaa vastavuoroista tunnustamista eri vyöhykkeillä vapaaehtoisesti etenkin silloin, 
kun olosuhteet ovat toisiaan vastaavat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja Karl-
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Heinz Florenz

Tarkistus 357
39 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) yhdellä vyöhykkeellä jo hyväksyttyjen 
aineiden hyväksyminen toisella 
vyöhykkeellä edellyttää pelkästään 
maatalouden, ilmaston ja ympäristön 
kannalta olennaisten kriteerien 
tarkastamista. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ja Anja Weisgerber 

Tarkistus 358
39 artiklan 2 kohta

2. Vastavuoroista tunnustamista ei 
sovelleta korvaavia aineita sisältäviin 
kasvinsuojeluaineisiin.

2. Luvanhaltija voi pyytää samalle 
kasvinsuojeluaineelle ja samaan 
käyttötarkoitukseen myönnetyn luvan 
vastavuoroista tunnustamista toisella 
vyöhykkeellä sijaitsevassa jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelut

EU:n jakaminen kolmeen vyöhykkeeseen on tärkeä askel kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen
yhdenmukaistamiseksi Euroopassa. Tarkistuksella täsmennetään, että aine on hyväksyttävä 
kaikissa saman vyöhykkeen maissa esittelevän jäsenvaltion testattua aineen muiden 
jäsenvaltioiden myötävaikutuksella. Kolmen vyöhykkeen jako ei sulje kuitenkaan pois sitä 
mahdollisuutta, että kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen vastavuoroinen tunnustaminen 
saattaa olla tarpeen vyöhykkeiden välillä, kun otetaan huomioon vyöhykkeiden 
ylimenokohtien vertailukelpoiset viljely- ja ilmasto-olosuhteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Esther De Lange

Tarkistus 359
39 artiklan 2 kohta

2. Vastavuoroista tunnustamista ei 
sovelleta korvaavia aineita sisältäviin 

Poistetaan.
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kasvinsuojeluaineisiin.

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ja Erna Hennicot-
Schoepges

Tarkistus 360
40 artikla

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

1. Vyöhykkeellä sijaitsevat jäsenvaltiot 
antavat luvan asianomaiselle 
kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin, 
myös luokitus direktiivin 1999/45/EY 
tarkoituksiin, kuin viitejäsenvaltio.

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

2. Jos jäsenvaltio asettaa 1 kohdan 
säännöksistä ja yhteisön lainsäädännöstä 
poiketen 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten osalta 
lisäedellytyksiä, se ilmoittaa viipymättä 
komissiolle näistä edellytyksistä ja 
perustelee kattavasti poikkeamisen syyt.
Komissio arvioi kyseisen jäsenvaltion 
antamaa lupaa. Jos se katsoo, että 
poikkeamiseen ei ole ymmärrettävää syytä, 
se pyytää kyseistä jäsenvaltiota antamaan 
kasvinsuojeluaineelle luvan samoin 
edellytyksin kuin viitejäsenvaltio.

Or. de

Perustelut

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
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unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 361
40 artiklan 1 kohta

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

1. Edellä 39 artiklan mukaisesti myönnetty 
lupa on voimassa koko vyöhykkeellä.

Or. de

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 362
40 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltio myöntää luvan itsensä 
kannalta olennaisten edellytysten 
mukaisesti tai epää luvan myöntämisen, jos 
29 artikla ei toteudu kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelut

Kuten esittelijän mietinnössä todettiin, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen yhteydessä 
jäsenvaltioille on jätettävä liikkumavaraa niiden harkitessa, olisiko lupa myönnettävä maan 
erityisolosuhteiden perusteella. Tämä olisi todettava 40 artiklassa, jossa käsitellään lupien 
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myöntämistä vastavuoroisen tunnustamisen perusteella, jotta lainsäädäntö olisi 
mahdollisimman selvää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 363
40 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Lupaan voidaan soveltaa muiden 
yhteisön lainsäädännön mukaisten toimien 
täytäntöönpanosta aiheutuvia määräyksiä, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
jakelua ja käyttöä ja joilla pyritään 
suojelemaan asianosaisten jakelijoiden, 
käyttäjien ja työntekijöiden terveyttä. 
Vastavuoroisen tunnustamisen menetelmä 
ei rajoita jäsenvaltioita toteuttamasta 
yhteisön lainsäädännön mukaisia toimia, 
joilla pyritään suojelemaan työntekijöiden 
terveyttä. 

Or. en

Perustelut

Tarkistuksella korvataan komission ehdotuksessa lanseerattu vyöhykejärjestelmä ja suodaan 
jäsenvaltioille enemmän harkintavaltaa teettämättä turhaa päällekkäistä työtä ja 
hidastamatta päätöksentekoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 364
40 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Lupaan voidaan soveltaa muita 
käyttöedellytyksiä, jos ne ovat jäsenvaltion 
maatalousolosuhteista, kasvien terveyttä 
koskevista olosuhteista ja 
ympäristöolosuhteista (ilmasto-olosuhteet 
mukaan lukien) johtuen tarpeen 
29 artiklan noudattamiseksi. 
Käyttöedellytyksissä on joka tapauksessa 
käsiteltävä seuraavaa:
– hehtaarikohtainen annos kullakin 
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käyttökerralla;
– viimeisimmän käyttökerran ja 
sadonkorjuun välinen ajanjakso;
– käyttökertojen lukumäärä vuotta kohti;
– ruiskutuksen tarpeellisuuden arviointi;
– ihmisen terveydelle koituvan 
vaaran/riskin taso (kumulointivaikutukset);
– pohjaveden ja elävän luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen.

Or. en

Perustelut

Tarkistuksella korvataan komission ehdotuksessa lanseerattu vyöhykejärjestelmä ja suodaan 
jäsenvaltioille enemmän harkintavaltaa teettämättä turhaa päällekkäistä työtä ja 
hidastamatta päätöksentekoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 365
41 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on jätetty, 
tekee päätöksen hakemuksesta 90 päivän
kuluessa. 

2. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on jätetty, 
tekee päätöksen hakemuksesta 180 päivän
kuluessa.

Or. en

Perustelut

Meidän on varmistettava mahdollisimman nopea hyväksymismenettely sekä ihmisen terveyden 
ja ympäristön suojelun korkea taso. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että jos jäsenvaltioiden on 
otettava täysipainoisesti huomioon alueellaan vallitsevat merkitykselliset ja erityiset 
olosuhteet ennen kuin ne päättävät toisessa jäsenvaltiossa hyväksytyn aineen sallimisesta tai 
epäämisestä – sen sijaan, että ne hyväksyisivät toisen jäsenvaltion myöntämän luvan 
automaattisesti – 90 päivän määräaika ei riitä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 366
42 artiklan 3 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Perustelut

Selvennetään tietoja, joita on suojattava tehoaineelle annetun hyväksynnän uusimisen 
jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 367
42 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

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

Or. en

Perustelut

Selvennetään tietoja, joita on suojattava tehoaineelle annetun hyväksynnän uusimisen 
jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 368
43 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. el

Perustelut

Saman vyöhykkeen jäsenvaltioille on ilmoitettava välittömästi luvan mahdollisesta 
muuttamisesta tai peruuttamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 369
45 artiklan 2 kohta

Jos luvan peruuttamisen, muuttamisen tai 
uusimatta jättämisen syyt sen sallivat, 
siirtymäajan kyseisen kasvinsuojeluaineen 
varastojen loppuun käyttämiseksi on oltava 
sellainen, ettei se vaikuta 
kasvinsuojeluaineen tavanomaiseen 
käyttöaikaan.

Jos luvan peruuttamisen, muuttamisen tai 
uusimatta jättämisen syyt eivät koske 
terveyden tai ympäristön suojelemista, 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastojen 
loppuun käyttämiseksi myönnettävä 
siirtymäaika on enintään vuoden. Jos luvan 
perumiseen, tarkistamiseen tai uusimisen 
epäämiseen johtaneet syyt aiheutuvat 
ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelemisesta, kyseisten 
torjunta-aineiden varastojen loppuun 
käyttämiselle ei aseteta määräaikaa ja 
näiden tuotteiden myynti ja käyttö on 
lopetettava välittömästi.

Or. en

Perustelut

Kun luvan perumisen, tarkistamisen tai uusimisen epäämisen syyt johtuvat ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelemisesta, kyseisten torjunta-aineiden myynti ja käyttö 
olisi lopetettava välittömästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 370
45 artiklan 2 kohta

Jos luvan peruuttamisen, muuttamisen tai 
uusimatta jättämisen syyt sen sallivat, 

Jos luvan peruuttamisen, muuttamisen tai 
uusimatta jättämisen syyt eivät koske 
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siirtymäajan kyseisen kasvinsuojeluaineen 
varastojen loppuun käyttämiseksi on oltava 
sellainen, ettei se vaikuta 
kasvinsuojeluaineen tavanomaiseen 
käyttöaikaan.

terveyden tai ympäristön suojelemista, 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastojen 
loppuun käyttämiseksi myönnettävä 
siirtymäaika on enintään yksi kausi. Jos 
luvan perumiseen, tarkistamiseen tai 
uusimisen epäämiseen johtaneet syyt 
aiheutuvat ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelemisesta, kyseisten 
kasvinsuojeluaineiden varastojen loppuun 
käyttämiselle ei aseteta määräaikaa ja 
näiden tuotteiden myynti ja käyttö on 
lopetettava välittömästi kun päätös 
uusimisen epäämisestä tai perumisesta on 
tehty.

Or. en

Perustelut

Kun luvan perumisen, tarkistamisen tai uusimisen epäämisen syyt johtuvat ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelemisesta, kyseisten torjunta-aineiden myynti ja käyttö 
olisi lopetettava välittömästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 371
45 a artikla (uusi)

45a artikla
Evättyjen kasvinsuojeluaineiden 
loppukäsittely ja hävittäminen

Sen estämättä, mitä 45 artiklassa 
säädetään, evättyjen kasvinsuojeluaineiden 
varastoille tehdään turvallinen 
loppukäsittely ja ne hävitetään entisen 
luvanhaltijan vastuulla. 

Or. en

Perustelut

Vanhentuneiden torjunta-aineiden varastot aiheuttavat vakavan uhan ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle useassa jäsenvaltiossa ja kolmannessa maassa. Tuottajilta on edellytettävä 
takeita vaarallisten aineiden turvallisesta loppukäsittelystä ja hävittämisestä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 372
45 b artikla (uusi)

45 b artikla
Tuontituotteet

Elintarvikkeisiin kuulumattomissa 
maahantuoduissa materiaaleissa tai 
artikkeleissa ei saa olla sellaisten 
tehoaineiden jäämiä, joita ei ole hyväksytty 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Ihmisten terveyden ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn suojelemiseksi elintarvikkeisiin 
kuulumattomissa maahantuoduissa materiaaleissa tai artikkeleissa ei saisi olla tehoaineita, 
joita ei ole hyväksytty EU:ssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 373
46 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) sen sisältämät vähäriskiset tehoaineet 
eivät haittaa ihmisiä, eläimiä tai 
ympäristöä;

Or. en

Perustelut

Täsmennetään, että tehoaineita pidetään vähäriskisinä ainoastaan silloin, kun ne eivät 
haittaa ihmisiä, eläimiä tai ympäristöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 374
46 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tämä määräaika on 60 päivää silloin, kun 
toinen samalla vyöhykkeellä sijaitseva

Tämä määräaika on 60 päivää silloin, kun 
toinen jäsenvaltio on jo myöntänyt luvan 
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jäsenvaltio on jo myöntänyt luvan samalle 
vähäriskiselle kasvinsuojeluaineelle.

samalle vähäriskiselle kasvinsuojeluaineelle.

Or. nl

Perustelut

Vyöhykejako ei ole tarkoituksenmukainen lupien myöntämistä varten, koska ilmasto- ja 
vesistöolosuhteet sekä biologiset olosuhteet eri maissa eivät ole vertailukelpoisia ehdotetuilla 
vyöhykkeillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 375
46 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tällöin 90 päivän määräaikaa 
pidennetään jäsenvaltion myöntämällä 
jatkoajalla.

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on 
asetettava määräaika, jossa hakijan on ne 
toimitettava. Tällöin 90 päivän määräaikaa 
pidennetään jäsenvaltion myöntämällä 
jatkoajalla. Kokonaismääräaika voi olla 
enintään neljä kuukautta.

Or. el

Perustelut

Kaikille asetuksen toimille on asetettava selkeät määräajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 376
48 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa 
korvaavaa ainetta sisältävälle 
kasvinsuojeluaineelle, jos riskejä ja hyötyjä 
koskeva vertaileva arviointi (liitteessä IV) 
osoittaa, että

1. Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa joko
korvattavaa ainetta sisältävälle tai 
suurempiriskiselle kasvinsuojeluaineelle, 
jos riskejä ja hyötyjä koskeva vertaileva 
arviointi (liitteessä IV) osoittaa, että

Or. en

Perustelut

Vaikka korvattavista tehoaineista laaditaan luettelo ja kaikkein ongelmallisimmista 
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apuaineista laaditaan kielteinen luettelo, niiden käyttöön perustuvien aineiden riskit saattavat 
poiketa selvästi toisistaan. Ehdotetussa tarkistuksessa tarjotaan mahdollisuutta tehdä 
erityiseen riskinarviointiin perustuva vertaileva arviointi aineille, joissa ei ole korvattavia 
tehoaineita. Ehdotuksella laajennetaan vertailevan arvioinnin soveltamisalaa korvattavien 
aineiden luettelossa olevista tehoaineista kaikkiin aineisiin, joissa on jotain tehoainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Tarkistus 377
48 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Alakohta on tarpeeton, koska riskit ja edut otetaan jo huomioon vertailevassa arvioinnissa. 
Tarkistuksella sisällytetään korvaamisperiaatteeseen kolme uutta näkökulmaa ja todetaan, 
että korvaamisskenaariossa on otettava huomioon myös maanviljelyn ja tuholaistorjunnan 
menetelmät ja käytänteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 378
48 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Niin kauan kuin jäsenvaltiot eivät saa 
antaa lupaa kasvinsuojeluaineelle, jos 
vertaileva arviointi osoittaa, että 
turvallisempia vaihtoehtoja on olemassa, 
vertailevassa arvioinnissa ja 
korvattavuudessa etusijalle asetetaan 
korvattavat aineet.

Or. en

Perustelut

Vaikka kaikki tuotteet saattavat olla mahdollisia korvattavia, jäsenvaltioilla on rajoitetut 
resurssit, ja sen vuoksi vertailevassa arvioinnissa ja korvattavuudessa etusijalle asetetaan 
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korvattavat aineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 379
48 artiklan 3 kohta

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

3. Jäsenvaltioiden on toistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu vertaileva arviointi vain kerran ja 
viimeistään neljän vuoden kuluttua luvan tai 
sen uusinnan myöntämisestä.

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

Ensimmäisen vertailevan arvioinnin 
tulosten perusteella jäsenvaltiot pitävät luvan 
voimassa, peruuttavat sen tai muuttavat sitä. 
Toisen vertailevan arvioinnin jälkeen 
jäsenvaltiot peruuttavat luvan.

Or. en

Perustelut

Ei pitäisi sallia, että korvattavat aineet ovat markkinoilla rajoittamattoman ajan, vaan ne 
olisi poistettava markkinoilta toisen vertailevan arvioinnin jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 380
48 artiklan 3 kohta

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

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

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

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

Or. de

Perustelut

Jäsenvaltion, jossa lupamenettely on pantu täytäntöön, on edelleenkin oltava vastuussa 
luvasta. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 381
48 artiklan 4 kohta

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

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

Or. de

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 382
49 artiklan 1 kohta

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

1. Tässä artiklassa kasvinsuojeluaineen 
vähäisellä käyttötarkoituksella tietyssä 
jäsenvaltiossa tarkoitetaan kyseisen aineen 
käyttöä viljelykasville, joka ei ole laajalti 
viljelty kyseissä jäsenvaltiossa, laajalti 
viljellylle kasville erityisen ja rajoitetun
tarpeen täyttämiseksi tai käsiteltynä 
rajallisen taloudellisen edun saamiseksi 
luvanhaltijalle, mukaan lukien siementen 
käsittely.

Or. nl

Perustelut

Siementen käsittelyn yhdenmukaistaminen on tärkeää. Siementen käsittely 
kasvinsuojelutuotteilla merkitsee kasvinsuojelutuotteiden käytön huomattavaa vähentämistä 
pelloilla myöhemmässä vaiheessa. Tätä alaa on suojeltava.



AM\672288FI.doc 67/131 PE 390.442v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 383
49 artiklan 1 kohta

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

1. Tässä artiklassa kasvinsuojeluaineen 
vähäisellä käyttötarkoituksella tietyssä 
jäsenvaltiossa tarkoitetaan kyseisen aineen 
käyttöä viljelykasville, joka ei ole laajalti 
viljelty kyseissä jäsenvaltiossa, tai laajalti 
viljellylle kasville erityisen ja rajoitetun
tarpeen täyttämiseksi tai käsittelyä rajallisen 
taloudellisen edun saamiseksi 
luvanhaltijalle, mukaan lukien siementen 
käsittely.

Or. en

Perustelut

Vähäisen käyttötarkoituksen määritelmää olisi selkeytettävä lisäämällä myös siementen 
käsittely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 384
49 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 α. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
konkreettisia toimia, joilla helpotetaan 
sellaisten hakemusten jättämistä, jotka 
koskevat luvan laajentamista koskemaan 
vähäisiä käyttötarkoituksia.

Or. el

Perustelut

Katsotaan, että vähentämällä byrokratiaa ja rohkaisemalla kyseisiä jäsenvaltioita 
perehtymään vähäisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
voidaan ratkaista viljelmien monia ongelmia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 385
49 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 α. Jäsenvaltiot voivat säätää 
konkreettisista toimista, joilla helpotetaan 
sellaisten hakemusten jättämistä, jotka 
koskevat luvan laajentamista koskemaan 
vähäisiä käyttötarkoituksia.

Or. el

Perustelut

Kun otetaan huomioon, että vähäiset käyttötarkoitukset eivät tuo luvanhaltijoille erityistä 
taloudellista hyötyä, olisi hyödyllistä yksinkertaistaa asiaan liittyviä menettelyjä kyseisten 
käyttötarkoitusten tukemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 386
49 artiklan 3 kohdan d alakohta

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

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

Or. es

Perustelut

Tieteellisten tutkimusten kustannukset merkitsevät hyvin tärkeää estettä vähäisten 
käyttötarkoituksien kehittämiselle. Tarkistuksella pyritään tarjoamaan taloudellisesti 
kannattavampia ratkaisuja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez ja Esther Herranz García

Tarkistus 387
49 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Vähäisiä käyttötarkoituksia koskevan 
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luvan myöntämisessä otetaan huomioon 
muun muassa sellaisia muita viljelykasveja 
varten saatujen tietojen 
ekstrapolaatiokriteerit, joiden kanssa on 
merkittävää samankaltaisuutta kasvitieteen 
ja agronomian alalla. 

Or. es

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 388
49 artiklan 5 kohdan 2 alakohta

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

Merkinnässä on ilmoitettava, että tällaisia 
käyttötarkoituksia ei ole arvioitu 
tehokkuuden tai fytotoksisuuden kannalta.

Luvanhaltija ei ole vastuussa tappioista, 
jotka syntyvät luvan laajentamisen 
mukaisesta käytöstä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 70 artiklan soveltamista. 

Or. en

Perustelut

Luvanhaltijoita ei voida pitää vastuullisina luvan laajentamisen epäsuotuisista vaikutuksista, 
mutta heidän on oltava edelleen tietoisia tästä asiasta. Tämä tarkistus tekisi selväksi, että he 
ei joutuisi vastuuseen, ja näin ollen poistaisi tarpeen vaihtoehtoiseen mainontaan, jos he 
kieltäytyvät lisäämästä käytön laajentamista merkintään. Määritelmää tarvitaan 
täytäntöönpanon valvonnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 389
49 artiklan 5 kohdan 2 alakohta
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Jos luvanhaltija kieltäytyy, jäsenvaltion on 
varmistettava, että käyttäjille tiedotetaan 
täysimääräisesti ja nimenomaisesti 
käyttöohjeista virallisen julkaisun tai 
virallisen verkkosivuston välityksellä.

Jos luvanhaltija kieltäytyy, jäsenvaltion on 
varmistettava, että käyttäjille tiedotetaan 
täysimääräisesti ja nimenomaisesti 
käyttöohjeista virallisen julkaisun tai 
virallisen verkkosivuston välityksellä. Nämä 
tiedot vapauttavat luvanhaltijan kaikesta 
vähäistä käytön pidentämistä koskevasta 
vastuusta.

Or. de

Perustelut

Yrityksen vastuu on rajattava sen hakemaan lupaan. Yritys laatii yksinomaan kyseistä lupaa 
varten tiedot, joiden perusteella tuotteen turvallista käyttöä arvioidaan. Jos jäsenvaltio 
myöntää lupaan pidennyksen, jota yritys itse ei ole hakenut, yritystä ei voida asettaa 
vastuuseen laajennetusta käytöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 390
49 a artikla (uusi)

49 a artikla
Rinnakkaistuonti

1. Ennen kuin tuoja voi aloittaa 
kasvinsuojeluaineen tuomisen jäsenvaltion 
markkinoille rinnakkaistuontisäännösten 
nojalla, on tämän haettava 
tunnistustodistusta kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta.
2. Jäsenvaltion nimetyn toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä 45 päivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
päätös siitä, myönnetäänkö 
tunnistustodistus 3 artiklan 9 b kohdan 
kriteerien perusteella. 
3. Tunnistustodistuksen saaneen tuojan ei 
tarvitse antaa tuotavasta 
kasvinsuojeluaineesta muita 
rekisteröintiasiakirjoja kuin:
(a) todiste direktiivin 91/414/ETY tai tämän 
asetuksen mukaisesta luvasta 



AM\672288FI.doc 71/131 PE 390.442v02-00

FI

viejäjäsenvaltiossa ja
(b) todiste, että tuontituote on samanlainen 
kuin nimetyssä jäsenvaltiossa sallittu 
kasvinsuojeluaine (viitekasvinsuojeluaine), 
ja 
(c) todiste, että uudelleenpakkaaminen ei 
vaikuta haitallisesti tuotteen alkuperäisiin 
ominaisuuksiin eikä tavaramerkin ja sen 
omistajan julkisuuskuvaan.
4. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kuin viitetuotteen 
luvan voimassaolo päättyy tai 
tuontituotteen luvan voimassaolo päättyy 
jäsenvaltiossa, josta se vietiin. Jos 
viitetuotteen luvan peruutus ei perustu 
terveyteen tai ympäristöön liittyviin syihin, 
tuojalle annetaan siirtymäaika, jonka 
aikana tuodun tuotteen myymistä voidaan 
jatkaa yhden vuoden ajan 
peruuttamisajankohdasta. 

Or. en

Perustelut

Rinnakkaismyyntiä käytetään väärin laittomien aineiden (aineiden, joita ei ole arvioitu, ja/tai 
väärennettyjen aineiden) markkinoille tulossa kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista 
koskevan yksinkertaistetun menettelyn vuoksi. Tämän vuoksi tämän asetuksen olisi 
sisällettävä selkeät ja tiukat yhteisön säännökset rinnakkaiskauppaa varten, jotta päästäisiin 
korkeammalle yhdenmukaistamisen, turvallisuuden ja valvonnan tasolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 391
49 a artikla (uusi)

49 a artikla
Rinnakkaistuonti

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia kasvinsuojeluaineen tuonnin ja 
markkinoille saattamisen alueellaan 
rinnakkaiskaupan kautta vain sellaisen 
hallinnollisen menettelyn jälkeen, jossa 
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varmistetaan, että se on identtinen sellaisen 
kasvinsuojeluaineen kanssa, jolle on jo 
myönnetty lupa (viitekasvinsuojeluaine). 
Tällaisessa tapauksessa tuotu 
kasvinsuojeluaine saa tunnistustodistuksen 
nimetyn jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta. 
2. Kasvinsuojeluaineen tuojan on haettava 
tunnistustodistusta nimetyn jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
kasvinsuojeluaineelle, jonka hän haluaa 
tuoda, ennen ensimmäistä tuontia ja 
ensimmäistä markkinoille saattamista.
3. Nimetyn jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on päätettävä 45 päivässä, 
täyttyvätkö tämän kohdan vaatimukset. Jos 
viranomainen vahvistaa, että tämän 
kohdan vaatimukset täyttyvät, tuoja saa 
kyseessä olevalle tuotteelleen 
tunnistustodistuksen.
4. Hakijan ei tarvitse antaa tietoja eikä 
testi- ja tutkimusraportteja, joita vaaditaan 
kasvinsuojeluaineen lupaa varten.
5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
alkuperämaan toimivaltaiselta 
viranomaiselta:
a) aineen tarkka koostumus sen 
varmistamiseksi, että se on identtinen 
viitejäsenvaltiossa hyväksytyn 
kasvinsuojeluaineen kanssa, ja
b) tarkistettava, että kyseinen aine on 
hyväksytty tässä jäsenvaltiossa 
direktiivissä 91/414/ETY tai tässä 
asetuksessa säädetyn 
hyväksymismenettelyn mukaisesti.
6. Rinnakkaistuontituotteita ei voida pakata 
uudelleen.
7. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kun viitetuotteen 
lupa tai tuontituotteen lupa päättyy 
jäsenvaltiossa, josta se viedään. Jos 
viitetuotteen lupa peruutetaan ilman 
terveyteen tai ympäristöön liittyviä syitä, 
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tuoja voi jatkaa tuodun tuotteen myymistä 
yhden vuoden ajan 
peruuttamisajankohdasta.
8. Rinnakkaistuonnin kohteena olevien 
tuotteiden merkinnät on 
yhdenmukaistettava kohdemaassa kaupan 
pidettävien identtisten tuotteiden 
merkintöjen kanssa.

Or. es

Perustelut

Valmistelija on oikeassa puolustaessaan selviä ja tiukkoja yhteisön sääntöjä, joilla 
säännellään rinnakkaiskauppaa, jotta saavutettaisiin korkea yhdenmukaistamisen, 
turvallisuuden ja valvonnan taso. Jotta taattaisiin, että tuontituote on identtinen viitetuotteen 
kanssa, ei kuitenkaan pidä sallia uudelleenpakkaamista. Toisaalta vastaanottajamaan 
toimivaltainen viranomainen – eikä hakija – on vastuussa kaikista hallinnollisista 
menettelyistä, jotta varmistettaisiin tuotteen identtisyys ja sen aikaisempi lupa vientimaassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 392
50 artiklan otsikko

Hätätilanteet maataloudessa Luvat hätätilanteissa

Or. en

Perustelut

Muutettu otsikko selkeyttäisi tämän artiklan aihetta ja mahdollistaisi luvat hätätilanteissa 
muissa kuin maatalouteen liittyvissä olosuhteissa, kuten tulvien torjunnassa ja tulokaslajien 
valvonnassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 393
50 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi erityisoloissa 
sallia enintään 120 päivän ajan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä 

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi erityisoloissa 
sallia enintään 120 päivän ajan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä 
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varten, jos toimenpide katsotaan 
välttämättömäksi kasvinterveydellisessä 
vaaratilanteessa, joka ei ole hallittavissa 
muilla kohtuullisilla keinoilla.

varten, jos toimenpide katsotaan 
välttämättömäksi kasvinterveydellisessä 
vaaratilanteessa tai muussa tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa 
hätätilanteessa, joka ei ole hallittavissa 
muilla kohtuullisilla keinoilla.

Or. en

Perustelut

Ks. 50 artiklan otsikkoon esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 394
50 artiklan 3 kohdan a alakohta

(a) voidaanko käsiteltyä viljakasvia 
markkinoida turvallisesti, ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Tätä tarkistusta esitetään johdonmukaisuuden vuoksi, koska käsiteltyjen viljakasvien 
markkinointi näissä olosuhteissa on katettu asetuksen N:o 396/2005 18 artiklan 4 kohdassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 395
51 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai kehitystarkoituksiin 
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen 
päästämistä ympäristöön, sallitaan 
ainoastaan, jos se jäsenvaltio, jonka alueella 
koe tai testi on tarkoitus suorittaa, on 
arvioinut saatavilla olevat tiedot ja 
myöntänyt luvan koetarkoituksiin. Luvassa 
voidaan rajoittaa käytettäviä määriä ja 
käsiteltäviä alueita sekä asettaa lisäehtoja 
ihmisten tai eläinten terveydelle koituvien 

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai kehitystarkoituksiin 
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen 
päästämistä ympäristöön, sallitaan 
ainoastaan, jos se jäsenvaltio, jonka alueella 
koe tai testi on tarkoitus suorittaa, on 
arvioinut saatavilla olevat tiedot ja 
myöntänyt luvan koetarkoituksiin. Kaikkia 
tällaisia kokeita ja testejä on valvottava 
erittäin tiukasti sen varmistamiseksi, ettei 
niillä ole välittömiä tai myöhemmin 
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mahdollisten haitallisten vaikutusten tai 
luontoon kohdistuvien kohtuuttomien 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi, kuten 
tarve ehkäistä jäämiä sisältävien rehujen ja 
elintarvikkeiden pääsy ravintoketjuun, jollei 
asiaa koskevia säännöksiä ole jo annettu 
asetuksella (EY) N:o 396/2005.

ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen, mukaan lukien asukkaiden, 
sivullisten ja herkkien väestöryhmien kuten 
imeväisten, lasten, raskaana olevien 
naisten, ikääntyneiden, sairaana olevien tai 
lääkkeitä nauttivien ihmisten terveyteen, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai 
juomaveden, elintarvikkeiden, rehun tai 
ilman välityksellä, mukaan lukien 
käyttöpaikasta kaukana olevilla alueilla, 
joille kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
vaikutuksia pohjaveteen. Luvassa voidaan 
rajoittaa käytettäviä määriä ja käsiteltäviä 
alueita sekä asettaa lisäehtoja ihmisten tai 
eläinten terveydelle koituvien mahdollisten 
haitallisten vaikutusten tai luontoon 
kohdistuvien kohtuuttomien 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi, kuten 
tarve ehkäistä jäämiä sisältävien rehujen ja 
elintarvikkeiden pääsy ravintoketjuun, jollei 
asiaa koskevia säännöksiä ole jo annettu 
asetuksella (EY) N:o 396/2005.

Or. en

Perustelut

Vaikka tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä, luvattoman kasvinsuojeluaineen päästäminen 
ympäristöön voi tuoda mukanaan mahdollisia riskejä ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle, mikä ei ole tämän asetuksen tavoitteen tarjota korkea suojelun taso ihmisten ja 
eläinten terveydelle sekä ympäristölle mukaista  Tämän vuoksi kaikkia tällaisia kokeita ja 
testejä on valvottava erittäin tiukasti sen varmistamiseksi, ettei niillä ole välittömiä tai 
myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Tarkistus 396
51 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai kehitystarkoituksiin 
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen 

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

päästämistä ympäristöön, sallitaan 
ainoastaan, jos se jäsenvaltio, jonka alueella 
koe tai testi on tarkoitus suorittaa, on 
arvioinut saatavilla olevat tiedot ja 
myöntänyt luvan koetarkoituksiin. Kaikkia 
tällaisia kokeita ja testejä on valvottava 
erittäin tiukasti sen varmistamiseksi, ettei 
niillä ole välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen, mukaan lukien asukkaiden, 
sivullisten ja herkkien väestöryhmien 
terveyteen, tai eläinten terveyteen suoraan 
tai juomaveden, elintarvikkeiden, rehun tai 
ilman välityksellä, mukaan lukien 
käyttöpaikasta kaukana olevilla alueilla, 
joille kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet, vaikutuksia 
työterveyteen eikä muita epäsuoria 
vaikutuksia ottaen huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset,  eikä 
vaikutuksia pohjaveteen. Luvassa voidaan 
rajoittaa käytettäviä määriä ja käsiteltäviä 
alueita sekä asettaa lisäehtoja ihmisten tai 
eläinten terveydelle koituvien mahdollisten 
haitallisten vaikutusten tai luontoon 
kohdistuvien kohtuuttomien 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi, kuten 
tarve ehkäistä jäämiä sisältävien rehujen ja 
elintarvikkeiden pääsy ravintoketjuun, jollei 
asiaa koskevia säännöksiä ole jo annettu 
asetuksella (EY) N:o 396/2005.

Or. en

Perustelut

Vaikka tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä, luvattoman kasvinsuojeluaineen päästäminen 
ympäristöön voi tuoda mukanaan mahdollisia riskejä ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle, mikä ei ole tämän asetuksen tavoitteen tarjota korkea suojelun taso ihmisten ja 
eläinten terveydelle sekä ympäristölle mukaista  Tämän vuoksi kaikkia tällaisia kokeita ja 
testejä on valvottava erittäin tiukasti sen varmistamiseksi, ettei niillä ole välittömiä tai
myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 397
51 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tässä asetuksessa käsiteltäviä luvan 
saaneita tuotteita ja sovelluksia varten on 
vahvistettava ajoissa sallitut 
enimmäismäärät 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
4 b. Tämän asetuksen 49 ja 50 artiklan 
mukaisesti sallittuja käyttötarkoituksia sekä 
uusia tehoaineita sisältävien tuotteiden 
sovelluksia koskevat väliaikaisesti sallitut 
enimmäismäärät on sisällytettävä 
asetuksessa N:o 396/2005 olevaan 
liitteeseen III. Päätös on tehtävä 60 päivän 
kuluessa arvioivien jäsenvaltioiden 
tekemän ilmoituksen saamisesta.
4 c. Viranomaisen on arvioitava 2 kohdassa 
tarkoitettuja sallittuja enimmäismääriä 
ennen asetuksessa N:o 396/2005 olevaan 
liitteeseen II sisällyttämistä. Päätös on 
tehtävä 60 päivän kuluessa viranomaisen 
lausunnon julkaisemisesta.
4 d. Päätökset, joissa viitataan 2 ja 
3 kohtaan, on tehtävä soveltamalla 
76 artiklan 3 kohdassa kuvattua 
menettelyä.

Or. en

Perustelut

Koko EU:ssa sovellettavien sallittujen enimmäismäärien vahvistamista ei pitäisi viivyttää 
hallintomenettelyillä. Jokainen viivästys haittaa EU:n elintarvikkeiden ja rehujen kaupan 
vapautta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 398
51 a artikla (uusi)

51 a artikla
Jäämien enimmäismäärät
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1. Tässä asetuksessa sallituilta aineilta ja 
käyttötarkoituksilta edellytetään 
oikea-aikaista jäämien enimmäismäärien 
tason asettamista 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
2. Tämän asetuksen 49 ja 50 artiklan 
nojalla sallittuja käyttötarkoituksia ja 
käyttötarkoituksia, jotka on myönnetty 
uusia tehoaineita sisältäville aineille, 
koskevat väliaikaiset jäämien 
enimmäismäärät sisällytetään 
asetuksen (EY) N:o 396/2005 
liitteeseen III. Päätös on tehtävä 60 päivän 
kuluessa siitä, kun arvioiva jäsenvaltio on 
antanut lausuntonsa. 
3. Viranomaista on vaadittava arvioimaan 
edellä 2 kohdassa tarkoitetut jäämätasot 
ennen luettelointia asetukseen 
(EY) N:o 396/2005. Päätös on tehtävä 
60 päivän kuluessa viranomaisen 
lausunnon vastaanottamisesta.
4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
päätökset tehdään 76 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelut

EU:n laajuisten jäämien enimmäistasojen asettamista ei pitäisi viivyttää hallinnollisilla
menettelyillä. Kaikilla viipeillä on kielteinen vaikutus ruuan ja rehun vapaaseen kauppaan 
Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 399
52 artiklan 2 kohta

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

Asianmukainen käyttö sisältää 30 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen ja merkinnöissä 
mainittujen edellytysten sekä hyvän 
kasvinsuojelukäytännön noudattamisen, ja 
aina kun mahdollista, integroidun 
tuholaistorjunnan.



AM\672288FI.doc 79/131 PE 390.442v02-00

FI

soveltamisen. 

Or. de

Perustelut

Luvan laajentaminen koskemaan vähäistä käyttötarkoitusta saattaa olla tarpeen kansallisista 
syistä. Siksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuudet siihen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Tarkistus 400
52 artiklan 2 kohta

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

Asianmukainen käyttö sisältää 30 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen ja merkinnöissä 
mainittujen edellytysten sekä hyvän 
kasvinsuojelukäytännön noudattamisen, ja 
aina kun mahdollista, muihin kuin 
kemikaaleihin perustuvien kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan sekä viljelymenetelmien 
ja -käytäntöjen menettelyjen ja ympäristön 
kannalta hyvien käytäntöjen periaatteiden 
soveltamisen.

Or. en

Perustelut

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset tuholaisten 
torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee 
viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen 
monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita 
elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan 
sekä viljelymenetelmien ja -käytäntöjen menettelyjä otetaan laajasti käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja Karl-
Heinz Florenz

Tarkistus 401
52 artiklan 2 kohta

Asianmukainen käyttö sisältää 30 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen ja merkinnöissä 

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

mainittujen edellytysten sekä hyvän 
kasvinsuojelukäytännön noudattamisen, ja 
aina kun mahdollista, integroidun 
kasvinsuojelun sellaisena kuin se on 
määritettynä kasvinsuojeluaineiden 
kestävää käyttöä koskevassa 
puitedirektiivissä olevissa liitteissä III 
ja IV.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksella luodaan kytkös kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevaan 
puitedirektiiviin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Tarkistus 402
52 artiklan 3 kohta

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen 
käytön on oltava integroidun 
tuholaistorjunnan, hyvän 
kasvinsuojelukäytännön ja ympäristön 
kannalta hyvien käytäntöjen mukaista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelut

Tarkistuksella luodaan kytkös kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevaan 
puitedirektiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 403
52 artiklan 3 kohta

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön 
on oltava integroidun tuholaistorjunnan, 
hyvän kasvinsuojelukäytännön ja 

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011 
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön 
on oltava sellaisten periaatteiden, 
standardien, menetelmien ja käytäntöjen 
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ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen 
mukaista.

mukaista, joissa etusijalle asetetaan muita 
kuin kemikaaleihin perustuvia 
kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan sekä 
viljelymenetelmien ja -käytäntöjen 
menettelyjä.
Jäsenvaltioiden on tehtävä asianmukaiset 
valmistelut, jotta muita kuin kemikaaleihin 
perustuvia kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan sekä viljelymenetelmien 
ja -käytäntöjen menettelyjä otetaan laajasti 
käyttöön.

Or. en

Perustelut

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset tuholaisten 
torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee 
viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen 
monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita 
elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan 
sekä viljelymenetelmien ja -käytäntöjen menettelyjä otetaan laajasti käyttöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 404
52 artiklan 3 kohta

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön 
on oltava integroidun tuholaistorjunnan, 
hyvän kasvinsuojelukäytännön ja 
ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen 
mukaista.

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisen käytön 
on oltava muita kuin kemikaaleihin 
perustuvia kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan sekä viljelymenetelmien 
ja -käytäntöjen menettelyjä koskevien 
periaatteiden, standardien, menetelmien ja 
käytäntöjen mukaista.

Or. en

Perustelut

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset tuholaisten 
torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee 
viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen 
monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita 
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elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, tuholaistorjunnan 
sekä viljelymenetelmien ja -käytäntöjen menettelyjä otetaan laajasti käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 405
53 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Perustelut

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on voitava saada kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 406
53 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Erityisesti on ilmoitettava kyseisen 
kasvinsuojeluaineen tai sen sisältämän 
tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen 
jäämien mahdollisista haitallisista 
vaikutuksista ihmisten tai eläinten terveyteen 
tai pohjaveteen taikka niiden mahdollisista 
kohtuuttomista haittavaikutuksista 
kasveihin, kasvituotteisiin tai ympäristöön. 

Erityisesti on ilmoitettava kyseisen 
kasvinsuojeluaineen tai sen sisältämän 
tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen 
jäämien mahdollisista haitallisista 
vaikutuksista ihmisten tai eläinten terveyteen 
tai pinta- tai pohjaveteen taikka niiden 
mahdollisista kohtuuttomista 
haittavaikutuksista kasveihin, 



AM\672288FI.doc 83/131 PE 390.442v02-00

FI

kasvituotteisiin tai muuhun ympäristöön.

Or. pl

Perustelut

Selvennys. Tällä hetkellä tekstissä viitataan vain tiettyihin elollisen ympäristön osiin 
(kasveihin ja eläimiin) ja elottoman ympäristön osiin (esim. veteen). Tietoja vaikutuksista 
muuhun ympäristöön (esim. maaperään, geologisiin rakenteisiin, maastoon ja ilmastoon) olisi 
pidettävä lisäelementtinä ekosysteemien todellisen toiminnan arvioinnissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 407
53 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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

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

Or. el

Perustelut

Ilmoitusvelvollisuuden on koskettava mahdollisia haittavaikutuksia niin ihmisissä, eläimissä 
kuin ympäristössäkin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 408
53 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

Poistetaan.

Or. el

Perustelut

Alakohta poistetaan, koska kolmansissa maissa on voimassa muuta lainsäädäntöä, minkä 
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vuoksi niiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä on vaikeaa verrata EU:n kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 409
53 artiklan 3 kohta 

3. Ensimmäisenä kullakin vyöhykkeellä 
luvan myöntäneen jäsenvaltion on 
arvioitava saadut tiedot ja ilmoitettava 
muille samalla vyöhykkeellä sijaitseville 
jäsenvaltioille, aikooko se peruuttaa luvan 
tai muuttaa sitä 43 artiklan nojalla.

3. Jäsenvaltioiden on arvioitava saadut 
tiedot.

Sen on ilmoittava muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle, jos se katsoo, 
että kasvinsuojeluaineen sisältämän 
tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen 
hyväksynnän edellytykset eivät enää täyty, 
ja esitettävä luvan peruuttamista tai luvan 
edellytysten muuttamista.

Niiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle, jos ne 
katsovat, että kasvinsuojeluaineen 
sisältämän tehoaineen, suoja-aineen tai 
tehosteaineen hyväksynnän edellytykset 
eivät enää täyty, ja esitettävä luvan 
peruuttamista tai luvan edellytysten 
muuttamista.

Or. de

Perustelut

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on voitava saada kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 410
53 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Ensimmäisenä kullakin vyöhykkeellä 
luvan myöntäneen jäsenvaltion on arvioitava 
saadut tiedot ja ilmoitettava muille samalla 
vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille, 
aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 
43 artiklan nojalla.

3. Tällaisen ilmoituksen saaneen 
jäsenvaltion on toimitettava se välittömästi 
muille jäsenvaltioille. Luvan myöntäneen 
jäsenvaltion on arvioitava saadut tiedot ja 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille, aikooko 
se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 
43 artiklan nojalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta 
toteuttaa väliaikaisia suojatoimia.
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Or. en

Perustelut

Tarkoituksena on antaa mekanismi, jolla jäsenvaltiot voivat jakaa keskenään tiedot 
mahdollisesti haitallisista vaikutuksista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 411
53 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Ensimmäisenä kullakin vyöhykkeellä 
luvan myöntäneen jäsenvaltion on arvioitava 
saadut tiedot ja ilmoitettava muille samalla 
vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille, 
aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 
43 artiklan nojalla.

3. Tällaisen ilmoituksen saaneen 
jäsenvaltion on toimitettava se välittömästi 
muille samalla vyöhykkeellä sijaitseville 
jäsenvaltioille. Luvan ensimmäisenä tällä 
vyöhykkeellä myöntäneen jäsenvaltion on 
arvioitava saadut tiedot ja ilmoitettava 
muille jäsenvaltioille, aikooko se peruuttaa 
luvan tai muuttaa sitä 43 artiklan nojalla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa 
väliaikaisia suojatoimia.

Or. en

Perustelut

Tämä tarjoaisi mekanismin, jolla toimitetaan tiedot jäsenvaltiolle, joka arvioi tiedot. Se myös 
poistaisi jäsenvaltioiden oikeuden toimia yksin tilanteessa, jolloin niillä on riittävä syy 
huoleen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 412
53 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3) Ensimmäisenä kullakin vyöhykkeellä
luvan myöntäneen jäsenvaltion on arvioitava 
saadut tiedot ja ilmoitettava muille samalla 
vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille, 
aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 
43 artiklan nojalla.

3) Ensimmäisenä luvan myöntäneen 
jäsenvaltion on arvioitava saadut tiedot ja 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille, aikooko 
se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 
43 artiklan nojalla.

Or. nl
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Perustelut

Vyöhykejako ei ole tarkoituksenmukainen lupien myöntämistä varten, koska ilmasto- ja 
vesistöolosuhteet sekä biologiset olosuhteet eri maissa eivät ole vertailukelpoisia ehdotetuilla 
vyöhykkeillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 413
53 artiklan 4 kohta

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

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

Or. de

Perustelut

Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on voitava saada kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 414
53 artiklan 4 kohta

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

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

Or. el

Perustelut

Vuosittainen ilmoitusvelvollisuus toimivaltaiselle viranomaiselle luo luvanhaltijoille suuren 
hallinnollisen taakan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 415
54 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) tiedot ympäristöä ja terveyttä 
koskevista perusriskeistä, 

Or. en

Perustelut

Vähimmäistiedot kasvinsuojeluaineiden ympäristöä ja terveyttä koskevista perusriskeistä 
pitäisi olla kansalaisten saatavilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 416
56 artiklan 1 kohdan 2, 3, 4 ja 5 alakohdat

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

Tietosuojaa sovelletaan testi- ja 
tutkimusraportteihin, jotka hakija on 
toimittanut jäsenvaltiolle luvan saamiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti (jäljempänä 
’ensimmäinen hakija’), edellyttäen, että 
kyseiset testi- ja tutkimusraportit ovat luvan 
kannalta asianomaisissa olosuhteissa tai 
luvan muuttamisen, uudistamisen tai 
tarkistamisen kannalta välttämättömiä.

(a) ovat luvan tai luvan muuttamisen 
kannalta välttämättömiä, jotta on 
mahdollista sallia käyttö muilla 
viljelykasveilla ja
(b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.
Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 

Jos raportti on tietosuojattu, mikään 
jäsenvaltio ei voi käyttää raporttia tai sen 
tiivistelmää kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
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tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia. tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.
Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta 
ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
2 kohdassa, 59 artiklassa tai 77 artiklassa 
säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika 
pidennetään 12 vuoteen 46 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien 
kasvinsuojeluaineiden osalta.

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

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

Or. en

Perustelut

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 417
56 artiklan 1 kohdan 2, 3, 4 ja 5 alakohdat

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

Tietosuojaa sovelletaan testi- ja 
tutkimusraportteihin, jotka hakija on 
toimittanut jäsenvaltiolle luvan saamiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti (jäljempänä 
’ensimmäinen hakija’), edellyttäen, että 
kyseiset testi- ja tutkimusraportit ovat 
vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen 
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luvan tai luvan muuttamisen, uusimisen tai 
tarkastelemisen kannalta välttämättömiä.

a) ovat luvan tai luvan muuttamisen 
kannalta välttämättömiä, jotta on 
mahdollista sallia käyttö muilla 
viljelykasveilla ja
b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.
Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.

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

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

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

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

Or. de

Perustelut

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 418
56 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Tietosuojaa sovelletaan testi- ja 
tutkimusraportteihin, jotka hakija on 
toimittanut jäsenvaltiolle luvan saamiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti (jäljempänä 
’ensimmäinen hakija’), edellyttäen, että 
kyseiset testi- ja tutkimusraportit ovat luvan 
kannalta asianomaisissa olosuhteissa tai 
luvan muuttamisen, uudistamisen tai 
tarkistamisen kannalta välttämättömiä.

(a) ovat luvan tai luvan muuttamisen 
kannalta välttämättömiä, jotta on 
mahdollista sallia käyttö muilla 
viljelykasveilla ja
(b) todistettavasti noudattavat hyvän 
laboratoriokäytännön tai hyvän 
koekäytännön periaatteita 8 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineille asetettujen 
tietovaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelut

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 419
56 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

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

a) ovat luvan tai luvan ehtojen muuttamisen 
kannalta välttämättömiä,

Or. el

Perustelut

On varauduttava myös muunlaisen soveltamisalan tapauksiin, kuten käytön laajentamiseen 
pelloilta kasvihuoneviljelmiin, joka edellyttää lisätietojen toimittamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 420
56 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

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

Jos raportti on tietosuojattu, mikään 
jäsenvaltio ei voi käyttää raporttia tai sen 
tiivistelmää kasvinsuojeluaineiden lupaa
koskevia muita hakemuksia hyödyttävällä 
tavalla, lukuun ottamatta 2 kohdassa, 
59 artiklassa tai 77 artiklassa säädettyjä 
tapauksia.

Or. en

Perustelut

Ks. perustelut 56 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 421
56 artiklan 1 kohdan 3 alakohta
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Jäsenvaltio, joka on vastaanottanut 
tietosuojatun raportin, ei voi käyttää 
raporttia kasvinsuojeluaineita koskevia 
muita hakemuksia hyödyttävällä tavalla, 
lukuun ottamatta 2 kohdassa, 59 artiklassa 
tai 77 artiklassa säädettyjä tapauksia.

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

Or. en

Perustelut

Yrityksille, jotka ovat halukkaita investoimaan sallittujen kasvinsuojeluaineiden uusia 
käyttötarkoituksia koskevaan tutkimukseen erityisesti pienialaisten viljelykasvien alalla, olisi 
myönnettävä kannustimia. Sallitun aineen alkuperäisen tietosuojan nostaminen yli 
10 vuoteen, kuten eläinlääkintätuotteiden alalla, kannustaa tällaiseen tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 422
56 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 423
56 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

Tietosuoja on voimassa kymmenen vuotta 
ensimmäisestä luvan myöntämispäivästä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
2 kohdassa, 59 artiklassa tai 77 artiklassa 
säädettyjä tapauksia. Voimassaoloaika 

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

pidennetään 15 vuoteen 46 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien 
kasvinsuojeluaineiden osalta.

Or. en

Perustelut

Yrityksille, jotka ovat halukkaita investoimaan sallittujen kasvinsuojeluaineiden uusia 
käyttötarkoituksia koskevaan tutkimukseen erityisesti pienialaisten viljelykasvien alalla, olisi 
myönnettävä kannustimia. Sallitun aineen alkuperäisen tietosuojan nostaminen yli 10 
vuoteen, kuten eläinlääkintätuotteiden alalla, kannustaa tällaiseen tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 424
56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz ja Christa Klaß

Tarkistus 425
56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

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

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

Or. en

Perustelut

Yrityksille, jotka ovat halukkaita investoimaan sallittujen kasvinsuojeluaineiden uusia 
käyttötarkoituksia koskevaan tutkimukseen erityisesti pienialaisten viljelykasvien alalla, olisi 
myönnettävä kannustimia. Sallitun aineen alkuperäisen tietosuojan nostaminen yli 
10 vuoteen, kuten eläinlääkintätuotteiden alalla, kannustaa tällaiseen tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 426
56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

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

Tutkimus ei ole tietosuojan alainen, jos se on 
ollut välttämätön ainoastaan luvan uusimisen 
tai uudelleentarkastelun vuoksi, ellei se
sisällä uutta tieteellistä tietoa, joka on 
tärkeää riskin vähentämisen kannalta.

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojelutuotteet on arvioitava uudestaan, ja niiden on saatava uusi lupa 10 vuoden 
kuluttua niiden ensimmäisestä hyväksynnästä. Uutta lupaa varten tarvitaan uusia tutkimuksia, 
ja ne merkitsevät luvanhaltijoille suurta investointia Jos näitä tutkimuksia ei suojata, 
valmistajat saattavat olla vähemmän innokkaita tekemään niitä. Tuloksena voitaisiin 
menettää tärkeää tietoa mahdollisuuksista vähentää riskejä. Vaikka ehdotuksessa pyritään 
kiitettävästi yksinkertaistamaan tietosuojasäännöksiä, ehdotettua tarkistusta tarvitaan 
tällaisen kehityksen estämiseksi.  
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Holger Krahmer

Tarkistus 427
56 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos ensimmäinen hakija päättää hakea 
luvan laajentamista vähäisiin 
käyttötarkoituksiin seitsemän vuoden 
sisällä alkuperäisestä luvasta, kyseisen 
aineen tietosuoja-aikaa pidennetään 
yhdellä vuodella vähäisiin 
käyttötarkoituksiin laajennetun luvan 
jokaista kahta vuotta kohden. Alkuperäistä 
tietosuoja-aikaa voidaan pidentää enintään 
viidellä vuodella.

Or. en

Perustelut

Yrityksille, jotka ovat halukkaita investoimaan sallittujen kasvinsuojeluaineiden uusia 
käyttötarkoituksia koskevaan tutkimukseen erityisesti pienialaisten viljelykasvien alalla, olisi 
myönnettävä kannustimia. Sallitun aineen alkuperäisen tietosuojan nostaminen yli 
10 vuoteen, kuten eläinlääkintätuotteiden alalla, kannustaa tällaiseen tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 428
56 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) monopolitilanteen syntyessä.

Or. es

Perustelut

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne 
kasvinsuojeluainemarkkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 429
56 artiklan 3 kohdan johdantokappale ja a alakohta

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

tietosuoja myönnetään ainoastaan silloin, 
kun ensimmäinen hakija on vaatinut tietojen 
suojaamista asiakirja-aineiston tai 
lisätietojen jättämisen ajankohtana ja on 
antanut asianomaiselle jäsenvaltiolle 
jokaisen testi- tai tutkimusraportin osalta

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

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

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden valmistajien on alkuperäisen 7–10 vuoden lupakauden jälkeen 
haettava uudelleen lupaa tuotteillensa sen todistamiseksi, että viimeisten tieteellisten 
edistysaskeleiden mukaan niiden tuotteet eivät aiheuta uhkaa ihmisen terveydelle ja 
ympäristölle. Jäsenvaltioiden viranomaiset vaativat huomattavasti uutta tietoa tätä varten. 
Näiden tietojen toimittaminen merkitsee luvanhaltijoille suurta investointia. Tätä uutta teollis-
ja tekijänoikeutta olisi suojattava tehtyjen investointien turvaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 430
56 artiklan 3 kohdan johdantokappale ja a alakohta

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

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

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

a) perustelut sille, että toimitetut testi- ja 
tutkimusraportit ovat vallitsevat olosuhteet 
huomioon ottaen ensimmäisen luvan 
myöntämisen tai kasvinsuojeluainetta 
koskevan luvan muuttamisen, uusimisen tai 
tarkastelemisen kannalta välttämättömiä;

Or. de
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Perustelut

Kasvinsuojeluaineet on muista tuotteista poiketen arvioitava kokonaan uudelleen 7-10 vuoden 
kuluttua ensimmäisen luvan myöntämisestä ja niille on saatava uusi lupa. Luvan myöntävät 
tahot tarvitsevat tämän uudelleenarvioinnin aikana lukuisia tietoja. 

Sääntelyviranomaiset tarvitsevat uutta arviointia varten koko joukon uusia tietoja. Tietojen 
toimittamisesta koituu luvanhaltijalle valtaisasti kustannuksia. Jos uusia tietoja ei suojata, 
useiden tuotteiden, etenkin harvinaisempien siementen, tukeminen käy mahdottomaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 431
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos jäsenvaltiot myöntävät lupia 
kasvinsuojeluaineille 35 artiklan 2 kohdan 
tai 40 artiklan mukaisesti, niiden on 
suojattava kullakin liitteessä I määritetyllä 
vyöhykkeellä tiedot, joita tarvitaan luvan 
myöntämiseksi käsittelevässä 
jäsenvaltiossa, tämän artiklan säännösten 
mukaisesti.  Suoja alkaa päivänä, jolloin 
lupa myönnetään kussakin jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelut

Tietosuoja olisi myönnettävä kaikissa yhdellä vyöhykkeellä lupia myöntävissä jäsenvaltioissa, 
jotta kannustettaisiin yrityksiä tutkimaan innovatiivisia tuotteita ja taattaisiin niiden 
investointien turvaaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 432
56 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kullakin liitteessä I määritellyllä 
vyöhykkeellä on niiden jäsenvaltioiden, 
jotka myöntävät luvan 
kasvinsuojeluaineille 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai tunnustavat niitä 
vastavuoroisesti 40 artiklan mukaisesti, 
suojattava tutkivassa jäsenvaltiossa lupaan 
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tarvittavat tiedot 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Tietosuojan on astuttava 
kussakin jäsenvaltiossa voimaan luvan 
myöntämisen ajankohdasta lähtien.

Or. de

Perustelut

Vyöhykkeisiin perustuvassa hyväksyntäjärjestelmässä on huolehdittava tietosuojan 
toteutumisesta kaikissa jäsenvaltioissa, jotta yrityksiä kannustettaisiin investoimaan 
innovoiviin tuotteisiin. Asetuksen tietosuojajärjestelmällä on taattava ennakoitavissa oleva 
investointisuoja kullakin vyöhykkeellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 433
58 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tapauksessa, jossa jäsenvaltio pitää 
monopolitilanteen syntymistä 
mahdollisena, jos mahdollinen luvanhakija 
ja samaa tehoainetta, suoja-ainetta tai 
tehosteainetta sisältäviä vastaavia 
kasvinsuojeluaineita koskevien lupien 
haltija tai haltijat eivät pääse sopimukseen 
selkärankaisiin eläimiin liittyvien testi- ja 
tutkimusraporttien tietojen jakamisesta, 
osapuolten on sovittava, mitkä 
tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 
määrittelemään testien ja tutkimuksien 
tietojen jakamisesta aiheutuneiden 
kustannusten jaon. Vastaavan luvan 
haltijalla tai haltijoilla on oikeus vaatia 
mahdolliselta luvanhakijalta yhtäläistä 
osuutta aiheutuneista kustannuksista, ja 
vaatimus on täytäntöönpanokelpoinen 
tuomioistuimissa.

Or. es

Perustelut

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne 
kasvinsuojeluainemarkkinoilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 434
59 artiklan 2 kohta

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

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien 
lupien haltijoiden on kaikin tavoin pyrittävä 
varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä 
tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot jaetaan. 
Testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta aiheutuvat kustannukset on 
määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja 
syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan 
on jaettava kustannukset, jotka syntyvät sen 
koko prosessin aikana, jolloin tuotetaan 
tiedot, jotka hänen on toimitettava luvan 
saamiselle asetettujen vaatimusten 
täyttämiseksi.

Or. en

Perustelut

Tiedon tuottamiskustannukset ovat suuremmat kuin tutkimuksen nettokustannukset. 
Mahdollisen luvanhakijan pitäisi olla pakko osallistua tiedon kokonaiskustannuksiin, jolloin 
hänellä olisi oikeus käyttää sitä omiin rekisteröintitarkoituksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 435
59 artiklan 3 kohta

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

3. Jos mahdollinen luvanhakija ja samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta 
sisältäviä vastaavia kasvinsuojeluaineita 
koskevien lupien haltija tai haltijat eivät 
pääse sopimukseen selkärankaisiin eläimiin 
liittyvien testi- ja tutkimusraporttien tietojen 
jakamisesta, mahdollisen luvanhakijan on 
ilmoitettava tästä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseiset 
kaksi osapuolta sopivat kuitenkin siitä, mikä 
välimiesoikeus on toimivaltainen toista 
alakohtaa sovellettaessa. 
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Jos sopimukseen ei päästä 2 kohdan 
mukaisesti, tämä ei estä jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista käyttämästä 
selkärankaisiin eläimiin liittyviä testi- ja 
tutkimusraportteja mahdollisen 
luvanhakijan hakemuksen käsittelyssä. 
Vastaavien lupien haltijalla tai haltijoilla 
on oikeus vaatia mahdolliselta 
luvanhakijalta yhtäläistä osuutta 
aiheutuneista kustannuksista, ja vaatimus 
on täytäntöönpanokelpoinen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jotka osapuolet ovat 
nimenneet ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti. Kyseisen tuomioistuimen on 
otettava huomioon 2 kohdassa säädetyt 
periaatteet.

Jos sopimukseen ei päästä 2 kohdan 
mukaisesti, tällainen sopimus voidaan 
korvata saattamalla asia välimiesoikeuden 
ratkaistavaksi ja hyväksymällä 
välitystuomio. Kun välimiesoikeus on 
tehnyt päätöksen, mahdollisen hakijan on 
annettava todiste sovitusta maksusta ennen 
kuin asiaankuuluvaa tietoa käytetään 
lupatarkoituksiin.

Or. en

Perustelut

Lupatarkoituksiin tehdyt testit ja tutkimukset ovat suuri investointi luvanhaltijalle. Tätä 
teollis- ja tekijänoikeutta on suojeltava riittävästi. Mahdollisen hakijan pitäisi saada käyttää 
näitä tietoja vasta kun taloudellisesta korvauksesta on päästy sopimukseen tai tämä sopimus 
on korvattu välimiestuomiolla ja todiste maksusta on annettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 436
60 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Hakijalle on annettava mahdollisuus 
kertoa näkemyksensä ennen kuin 
toimivaltainen viranomainen tekee tietojen 
luottamuksellisuutta koskevan päätöksen, 
joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita, 
viranomaista ja komissiota. Päätökseen, 
josta on ilmoitettava hakijalle, on 
sisällytettävä asianmukaiset perustelut. 
Ennen kuin tällainen päätös pannaan 
täytäntöön, hakijalle on annettava 
mahdollisuus saattaa päätös toimivaltaisen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi 
toimivaltaisen viranomaisen tekemien 
arviointien ja päätöksen tarkistamiseksi ja 
kyseisten tietojen luovutuksen estämiseksi.
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Or. en

Perustelut

Arkaluonteisten tietojen ilmoittamisella voi olla kaupallisesti suuri merkitys. Tietojenhaltijalle 
on näin ollen annettava mahdollisuus kertoa luovuttamista koskevista näkemyksistään ennen 
päätöksen tekemistä ja puolustaa tarvittaessa näkemyksiään oikeusteitse.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 437
60 artiklan 2 kohdan johdantokappale

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 438
60 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) tehoaineen puhtauserittely, lukuun 
ottamatta epäpuhtauksia, joita pidetään 
toksisuuden, ekotoksisuuten tai ympäristön 
kannalta olennaisina;

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla ihmisten terveyden suojelu, jolle on 
annettava ehdoton etusija rahoituksellisiin, taloudellisiin tai muihin seikkoihin nähden. Kuka 
päättää, mitä epäpuhtauksia pidetään toksisuuden, ekotoksisuuten tai ympäristön kannalta 
olennaisina vai ei? Kun otetaan huomioon tehoaineiden käytön riskit ja kielteiset 
terveysvaikutukset, ei näiden tietojen pitäisi olla luottamuksellisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 439
60 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) kasvinsuojeluaineen koko koostumusta 
koskevat tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla ihmisten terveyden suojelu, jolle on 
annettava ehdoton etusija rahoituksellisiin, taloudellisiin tai muihin seikkoihin nähden. On 
hyvin tärkeää tietää tuotteen täydellinen koostumus, etenkin, jos joku on kärsinyt kielteisistä 
terveysvaikutuksista ja tarvitsee asianmukaista arviointia ja hoitoa tilansa vuoksi, olipa se 
sitten akuutti tai krooninen. Tästä syystä näiden tietojen ei pitäisi olla luottamuksellisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 440
60 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) niiden testauslaitosten nimet ja 
sijaintipaikat, jotka vastaavat 
selkärankaisille eläimille tehtävistä testeistä 
ja tutkimuksista; 

Or. en

Perustelut

Laboratoriot ja henkilöt, jotka osallistuvat selkärankaisten testaukseen, ovat väkivaltaisten 
tekojen erityinen kohde. Siksi niiden tietoja ei pitäisi luovuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 441
60 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) niiden tiedemiesten ja 
kokeidentekijöiden nimet ja 
henkilökohtaiset tiedot, jotka vastaavat 
selkärankaisille eläimille tehtävistä testeistä 
ja tutkimuksista. 
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Or. en

Perustelut

Laboratoriot ja henkilöt, jotka osallistuvat selkärankaisten testaukseen, ovat väkivaltaisten 
tekojen erityinen kohde. Siksi niiden tietoja ei pitäisi luovuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Holger Krahmer

Tarkistus 442
60 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Testitiedot, mukaan lukien 
tutkimusraportit, jotka hakija on antanut 
kasvinsuojeluaineen luvan myöntämistä, 
uusimista tai muuttamista varten 
direktiivin 91/414/ETY tai tämän asetuksen 
nojalla ja joita ei tämän asetuksen 
säännösten nojalla pidetä 
luottamuksellisina, annetaan 
kiinnostuneiden osapuolien käytettäviksi 
erityisissä tiloissa (lukuhuoneissa), joista 
komissio, viranomainen tai jäsenvaltio 
ilmoittaa. Tällaisia tietoja ei julkaista 
esittämällä niitä sähköisesti tai jollakin 
muulla tavalla. Kiinnostuneet lukijat voivat 
tehdä muistiinpanoja henkilökohtaista 
käyttöä varten. 

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 443
62 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
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Kyseinen asetus sisältää myös erityisiin 
vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyviä 
vakiolausekkeita, jotka täydentävät 
direktiivissä 1999/45/EY säädettyjä 
lausekkeita. Asetuksessa on
direktiivin 91/414/ETY liitteiden IV ja V 
sisältö tarvittavine muutoksineen.

Kyseinen asetus sisältää myös erityisiin 
vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyviä 
vakiolausekkeita, jotka täydentävät 
direktiivissä 1999/45/EY säädettyjä 
lausekkeita. Asetukseen siirretään
direktiivin 91/414/ETY liitteiden IV ja V 
sisältö muutoksineen, jotka on tehtävä, 
koska direktiivi muuttuu asetukseksi.

Or. en

Perustelut

Korvaa tarkistuksen 117. 
Sanamuodon selkiyttäminen. Kasvinsuojeluaineiden merkintöjä koskevan asetuksen 
hyväksyminen neuvoa-antavassa menettelyssä olisi rajattava pelkkään nykyisten vaatimusten 
siirtämiseen. Näin varmistetaan tarvittava merkintäperusta senkin jälkeen, kun nykyisestä 
direktiivistä on siirrytty uuteen asetukseen. 
Mukautukset olisi rajoitettava muutosten luonnostelemiseen semminkin kun 
merkintävaatimukset olisi hyväksyttävä lähitulevaisuudessa yhteispäätösmenettelyllä (ks. 
75 artiklaan tehty tarkistus), koska ne kuuluvat asetuksen keskeisiin osiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott + Chris Davies

Tarkistus 444
62 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia näytteiden tai 
vedosten toimittamista pakkauksista ja 
luonnosten toimittamista 
pakkausmerkinnöistä ja ohjelehdistä.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia näytteiden tai 
vedosten toimittamista pakkauksista ja 
luonnosten toimittamista 
pakkausmerkinnöistä ja ohjelehdistä 
tarkastelua varten ennen luvan 
myöntämistä.

Or. en

Perustelut

Tämä tarjoaisi jäsenvaltioille mekanismin, jolla taataan vaatimuksen noudattaminen, jos 
luvanhaltijat osoittautuvat haluttomiksi noudattamaan sitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 445
63 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Jäsenvaltiot voivat kieltää tai rajoittaa 
kasvinsuojeluaineiden mainostamista 
tietyissä tiedotusvälineissä.

Or. el

Perustelut

On tarkoituksenmukaista säilyttää tällä alalla mahdollisesti voimassa olevat kansalliset 
rajoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 446
64 artiklan 1 kohta

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

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, 
toimittajien, jakelijoiden ja 
ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa 
tuottamistaan, varastoimistaan tai 
käyttämistään kasvinsuojeluaineista. 
Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten, joita 
kasvinsuojeluaineilla voi olla toimijoihin, 
asukkaisiin ja muihin niille altistuneisiin 
henkilöihin, vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 40 vuotta. 

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

Kirjausten tiedot on saatettava toimivaltaisen 
viranomaisen saataville. Tiedot on saatettava 
myös niiden asukkaiden ja naapureiden tai 
juomavesiteollisuuden saataville, jotka 
pyytävät suoraa oikeutta tutustua niihin.

Or. en

Perustelut

Nykyjärjestelmä on täysin jarruttava, sillä nykyisin kansalaisilla ei ole oikeutta tutustua 
tietoihin kemikaaleista, joille he altistuvat, eivätkä myöskään heidän lääkärinsä tai 
lääketieteelliset neuvonantajansa. Nämä tiedot ovat kuitenkin elintärkeitä, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida ja hoitaa ketä tahansa, joka kärsii kielteisistä terveysvaikutuksista 
(akuuteista tai kroonisista). Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten, joita kasvinsuojeluaineilla 
voi olla toimijoihin, asukkaisiin ja muihin niille altistuneisiin henkilöihin, vuoksi nämä 
kirjaukset on säilytettävä ainakin 40 vuotta. 



PE 390.442v02-00 106/131 AM\672288FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 447
64 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, 
toimittajien, jakelijoiden ja 
ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa 
tuottamistaan, varastoimistaan tai 
käyttämistään kasvinsuojeluaineista. 
Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten, joita 
kasvinsuojeluaineilla voi olla toimijoihin, 
asukkaisiin ja muihin niille altistuneisiin 
henkilöihin, vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 30 vuotta. 

Or. en

Perustelut

Nykyjärjestelmä on täysin jarruttava, sillä nykyisin kansalaisilla ei ole oikeutta tutustua 
tietoihin kemikaaleista, joille he altistuvat, eivätkä myöskään heidän lääkärinsä tai 
lääketieteelliset neuvonantajansa. Nämä tiedot ovat kuitenkin elintärkeitä, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida ja hoitaa ketä tahansa, joka kärsii kielteisistä terveysvaikutuksista 
(akuuteista tai kroonisista). Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten, joita kasvinsuojeluaineilla 
voi olla toimijoihin, asukkaisiin ja muihin niille altistuneisiin henkilöihin, vuoksi nämä 
kirjaukset on säilytettävä ainakin 30 vuotta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 448
64 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Kirjausten tiedot on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Kroonisten 
pitkäaikaisten vaikutusten, joita 
kasvinsuojeluaineilla voi olla toimijoihin, 
asukkaisiin ja muihin niille altistuneisiin 
henkilöihin, vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 20 vuotta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on saatettava 
nämä tiedot myös niiden asukkaiden ja
naapureiden tai juomavesiteollisuuden 
saataville, jotka pyytävät suoraa oikeutta 
tutustua niihin.
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Or. en

Perustelut

Nykyjärjestelmä on täysin jarruttava, sillä nykyisin kansalaisilla ei ole oikeutta tutustua 
tietoihin kemikaaleista, joille he altistuvat, eivätkä myöskään heidän lääkärinsä tai 
lääketieteelliset neuvonantajansa. Nämä tiedot ovat kuitenkin elintärkeitä, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida ja hoitaa ketä tahansa, joka kärsii kielteisistä terveysvaikutuksista 
(akuuteista tai kroonisista). Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 20 vuotta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Esther De Lange

Tarkistus 449
64 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville.

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Tarkistus 450
64 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Kirjausten tiedot on saatettava toimivaltaisen 
viranomaisen saataville. Tiedot on saatettava 
myös niiden asukkaiden ja naapureiden tai 
juomavesiteollisuuden saataville, jotka 
pyytävät suoraa oikeutta tutustua niihin.

Or. en
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Perustelut

Nykyjärjestelmä on täysin jarruttava, sillä nykyisin kansalaisilla ei ole oikeutta tutustua 
tietoihin kemikaaleista, joille he altistuvat, eivätkä myöskään heidän lääkärinsä tai 
lääketieteelliset neuvonantajansa. Nämä tiedot ovat kuitenkin elintärkeitä, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida ja hoitaa ketä tahansa, joka kärsii kielteisistä terveysvaikutuksista 
(akuuteista tai kroonisista). Kroonisten pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi nämä kirjaukset on 
säilytettävä ainakin 30 vuotta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 451
70 a artikla (uusi)

70 a artikla
Rahasto vanhentuneiden 

kasvinsuojeluaineiden turvallista 
loppukäsittelyä varten

Tuottajien ja luvanhaltijoiden on 
avustettava rahastoa, jolla katetaan 
kustannukset, jotka liittyvät 
vanhentuneiden kasvinsuojeluaineiden 
loppukäsittelyyn ja hävittämiseen 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 
Rahastoon maksettava avustus jaetaan 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti. 

Or. en

Perustelut

Vanhentuneiden torjunta-aineiden varastot aiheuttavat vakavan uhan ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle useassa jäsenvaltiossa ja kolmannessa maassa. Tuottajia on vaadittava 
kattamaan kustannukset, jotka liittyvät vaarallisten aineiden turvalliseen loppukäsittelyyn ja 
hävittämiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 452
71 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot voivat periä asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä toimista 
aiheutuvat kustannukset maksujen ja 

1. EU vahvistaa jäsenvaltioiden perimän 
yhteisen vähimmäismaksun, josta saadut 
tulot käytetään seurannan ja valvonnan, 
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palkkioiden muodossa. ennallistamisen ja torjunta-aineettomaan 
viljelyyn siirtymisen rahoittamiseen.
Jäsenvaltiot voivat tämän ohella periä 
muita maksuja ja palkkioita samaa 
tarkoitusta varten.

Or. da

Perustelut

Tarkistuksella sovelletaan periaatetta, jonka mukaan saastuttaja maksaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 453
71 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot voivat periä asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä toimista 
aiheutuvat kustannukset maksujen ja 
palkkioiden muodossa.

1. Jäsenvaltiot voivat periä tämän asetuksen 
soveltamisalaan liittyvien hyväksyntöjen tai 
lupien tai tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä toimista 
aiheutuvat kustannukset maksujen ja 
palkkioiden muodossa.

Or. en

Perustelut

Luonnoksen mukaan ehdotettu teksti sallisi jäsenvaltioiden kerätä takaisin kustannuksensa 
vain työstä, joka liittyy asetuksen toimeenpanoon. Tämä sulkisi pois esimerkiksi yhteisesittely-
tai vertaisarviointityön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 454
74 artikla

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

Komissio voi 76 artiklan 3 a kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä tai 
muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi 
laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. 
Komissio voi pyytää viranomaista 
valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai 
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osallistumaan niiden laadintaan. 
Viranomainen vi käynnistää tehoaineiden 
riskiarviointia koskevien ohjeasiakirjojen 
valmistelun tai tarkistamisen.

Or. en

Perustelut

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.
Euroopan elintarvikeviraston pitäisi voida käynnistää itse tehoaineiden riskiarviointia 
koskevien ohjeasiakirjojen valmistelu tai tarkistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 455
75 artiklan 1 kohta

1. Seuraavat toimenpiteet toteutetaan
76 artiklan 3 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen:

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä päätetään
76 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(a) muutosten tekeminen liitteisiin 
tieteellinen ja tekninen nykytietämys 
huomioon ottaen;

Komissio esittää EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti ... mennessä * 
lainsäädäntöehdotuksia seuraavista 
aiheista: 

(b) asetusten antaminen edellä 8 artiklan 
1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevista tietovaatimuksista tieteellinen ja 
tekninen tietämys huomioon ottaen;

a) edellä 8 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitetuista tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevista 
tietovaatimuksista, mukaan lukien 
toimenpiteet eläinkokeiden 
minimoimiseksi, erityisesti eläinkokeita 
korvaavien menetelmien ja älykkäiden 
testausstrategioiden käyttö, tieteellinen ja 
tekninen tietämys huomioon ottaen;

(c) muutosten tekeminen 29 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuun yhdenmukaisia 
periaatteita kasvinsuojeluaineiden 
arvioimiseksi ja sallimiseksi koskevaan 
asetukseen tieteellinen ja tekninen tietämys 
huomioon ottaen;

(b) 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
yhdenmukaisista periaatteista
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi tieteellinen ja tekninen tietämys 
huomioon ottaen;

(d) muutosten tekeminen 62 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun 

(c) 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
kasvinsuojeluaineiden 
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kasvinsuojeluaineiden 
merkitsemisvaatimuksia koskevaan 
asetukseen;

merkitsemisvaatimuksista.

(e) tämän asetuksen täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

* Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelut

Korvaa esittelijän tarkistuksen 127. 
Vain tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet voidaan hyväksyä 
komitologiamenettelyssä.
Kaikki liitteet sisältävät asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä olisi niin ollen muutettava 
komisiologiamenettelyllä.
Tietovaatimukset, yhdenmukaiset periaatteet kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi sekä merkintävaatimukset ovat kaikki tämän asetuksen keskeisiä osia. Vaikka 
neuvoston aikaisemmin hyväksymät nykyiset säännökset olisi siirrettävä, nämä keskeiset osat 
olisi hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyssä lähitulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 456
76 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komitean ja sen työryhmien kokoukset 
ovat avoimia Euroopan parlamentin 
jäsenille pyynnöstä. 

Or. en

Perustelut

Komitologiamenettelyjen avoimuutta olisi parannettava. EP:n tarkkailijoiden pitäisi voida 
osallistua komitean ja sen työryhmien kokouksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges ja Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Tarkistus 457
78 artikla

78 artikla Poistetaan.
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Suoja-aineita ja tehosteaineita koskeva 
poikkeus

Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi viiden vuoden 
ajan 26 artiklassa tarkoitetun ohjelman 
hyväksymisestä antaa luvan alueellaan 
sellaisia suoja-aineita ja tehosteaineita 
sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamiseen, joita ei ole 
hyväksytty, jos ne sisältyvät ohjelmaan.

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 29 artiklan 2 kohtaa tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Christa Klaß

Tarkistus 458
79 a artikla (uusi)

79 a artikla
Tarkistaminen

Komissio tarkistaa …* mennessä 
kasvinsuojeluaineiden hyväksynnässä 
käytettävien vyöhykkeiden määritelmät 
viimeisin tieteellinen tietämys huomioon 
ottaen. Komissio tarkastelee erityisesti, 
onko vyöhykkeiden määrää tai 
vyöhykkeeseen kuuluvia jäsenvaltioita 
muutettava.
* Viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelut

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

Tarkistus 459
79 a artikla (uusi)

79 a artikla
Komissio tarkistaa tämän asetuksen 
tehokkuuden ja yhteensopivuuden 
sisämarkkinoiden kanssa ja esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides 
vuosi raportin, johon se liittää tarvittaessa 
muutosehdotuksia. Raportissa 
tarkastellaan erityisesti, miten 
kasvinsuojeluaineiden sisämarkkinoiden 
luominen on edennyt.

Or. de

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 460
Liite II, 2.1 kohta

2.1 Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset katsotaan täytetyiksi vain, kun 
toimitetun asiakirja-aineiston perusteella 
luvan odotetaan olevan mahdollinen 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa vähintään 
yhdelle kasvinsuojeluaineelle, joka sisältää
kyseistä tehoainetta vähintään yhdessä
edustavassa käyttötarkoituksessa.

Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset katsotaan täytetyiksi vain, kun 
toimitetun asiakirja-aineiston perusteella 
luvan odotetaan olevan mahdollinen 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa kaikille 
kasvinsuojeluaineille ja valmisteille, jotka
sisältävät kyseistä tehoainetta kaikissa 
edustavissa käyttötarkoituksissa.

Or. en

Perustelut

Tämä noudattaa 4 artiklan 4 kohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 461
Liite II, 3.2 kohta

Tehoaine hyväksytään vain, kun rajalliselle 
määrälle edustavia käyttötarkoituksia on 
vahvistettu, että kasvinsuojeluaine on 
kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön 
seurauksena ja realistiset tavanomaiset 
käyttöolosuhteet huomioon ottaen riittävän 
tehokas. Tätä vaatimusta arvioidaan 
noudattaen 35 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuja yhdenmukaisia 
periaatteita kasvinsuojeluaineiden 
arvioimiseksi ja sallimiseksi. 

Tehoaine hyväksytään vain, kun laajalle
määrälle edustavia käyttötarkoituksia on 
vahvistettu, että kasvinsuojeluaine on 
kasvinsuojeluainekäytännön mukaisen 
käytön seurauksena ja realistiset 
käyttöolosuhteet huomioon ottaen riittävän 
tehokas. Tätä vaatimusta arvioidaan 
noudattaen 35 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuja yhdenmukaisia 
periaatteita kasvinsuojeluaineiden 
arvioimiseksi ja sallimiseksi.

Or. en

Perustelut

Kaikkien päätösten on perustuttava realistisiin käyttöehtoihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Avril Doyle

Tarkistus 462
Liite II, 3.6.1 kohta

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

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

Or. en

Perustelut

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kroonisten terveysvaikutusten rajoittavat perusteet olisi 
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asetettava vaaran arvioinnin tasolle eikä niitä pitäisi liittää altistumisen arviointiin. Tämä 
johtuu siitä, että "realistisille ehdotetuille käyttöolosuhteille" ei ole määritelmää. Eräät 
muutkin rajoittavat perusteet, esimerkiksi vPvB-aineiden rajoittavat perusteet, sulkevat pois 
osan riskinarviointistrategiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 463
Liite II, 3.6.1 kohta

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

3.6.1 Soveltuvissa tapauksissa on 
vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), 
käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo, 
(AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD). Arvoja vahvistettaessa on 
varmistuttava asianmukaisesta 
turvamarginaalista (vähintään 100) ottaen 
huomioon vaikutusten tyyppi ja vakavuus, 
mahdolliset yhdistelmävaikutukset sekä 
riskiryhmien herkkyys.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 464
Liite II, 3.6.2 kohta

3.6.2. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä ei 
ole luokiteltu pidemmälle menevien 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevien tietovaatimusten tai muiden 
saatavilla olevien tietojen perusteella 
suoritettujen genotoksisuustestien 
arvioinnin tuloksena 
direktiivin 67/548/ETY säännösten 
mukaisesti mutageenisuusluokkaan 1 tai 2, 
jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön.

3.6.2. Tehoaine hyväksytään vain, jos
35 artiklassa tarkoitettujen 
yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti 
suoritettu arviointi osoittaa suositelluissa 
käyttöolosuhteissa, että käyttäjien, 
työntekijöiden, sivullisten sekä kuluttajien 
suojelu on riittävää ainakin yhden 
kasvinsuojeluaineen ainakin yhdessä 
edustavassa käyttötarkoituksessa. 

Or. en
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Perustelut

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

Kasvinsuojelutuotteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään riskien arvioinnin perusteella. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Näitä kriteerejä tulisi soveltaa 
korvattavien aineiden tunnistamiseen eikä aineiden hylkäämisen ilman asianmukaista 
arviointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 465
Liite II, 3.6.3 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Ks. liitteessä II olevaan 3.6.2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen esitetyt perustelut.



AM\672288FI.doc 117/131 PE 390.442v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 466
Liite II, 3.6.4 kohta

3.6.4. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella suoritettujen 
lisääntymismyrkyllisyystestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2, 
jollei ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Ks. liitteessä II olevaan 3.6.2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen esitetyt perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Holger Krahmer

Tarkistus 467
Liite II, 3.6.5 kohta

3.6.5. Tehoaine hyväksytään vain, jos sillä 
ei katsota olevan yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden arvioinnin 
perusteella sellaisia hormonaalisia 
haittavaikutuksia, joilla voi olla 
toksikologista merkitystä ihmisille, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön. 

Poistetaan.

Or. en
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Perustelut

Ei ole tieteellistä perustetta käsitellä hormonaalisia haittavaikutuksia eri tavalla kuin muita 
toksikologisia vaikutuksia. Umpieritysjärjestelmää häiritsevistä seurauksista aiheutuvat 
toksiset vaikutukset on jo katettu altistuksen enimmäisarvoilla, jotka on määritetty ihmisten ja 
ympäristön kannalta turvallisiksi. Hormonaaliset haittavaikutukset eivät saa automaattisesti 
johtaa tehoaineiden hylkäämiseen. Ks. myös liitteessä II olevaan 3.6.2 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen esitetyt perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Avril Doyle

Tarkistus 468
Liite II, 3.6.5 a kohta (uusi)

3.6.5 a. Tehoaine hyväksytään vain, jos 
sillä ei katsota olevan yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden arvioinnin 
perusteella sellaisia neurotoksisia
haittavaikutuksia, joilla voi olla 
toksikologista merkitystä ihmisille, ottaen 
huomioon altistuminen alkio- tai 
sikiövaiheessa ja/tai lapsuudessa sekä 
todennäköiset yhteisvaikutukset, jollei 
altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen 
tehoaineelle ole realistisissa ehdotetuissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön. 

Or. en

Perustelut

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kroonisten terveysvaikutusten rajoittavat perusteet olisi 
asetettava vaaran arvioinnin tasolle eikä niitä pitäisi liittää altistumisen arviointiin. Tämä 
johtuu siitä, että "realistisille ehdotetuille käyttöolosuhteille" ei ole määritelmää. Eräät 
muutkin rajoittavat perusteet, esimerkiksi vPvB-aineiden rajoittavat perusteet, sulkevat pois 
osan riskinarviointistrategiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 469
Liite II, 3.7.1 kohta, a alakohta, i alakohta, i a alakohta (uusi)
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(i) näyttö siitä, että sen puoliintumisaika 
[DT50] vedessä on yli kaksi kuukautta tai 
että sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
kuusi kuukautta tai että sen puoliintumisaika 
sedimentissä on yli kuusi kuukautta; ja

i) näyttö siitä, että sen puoliintumisaika 
[DT50] vedessä on yli kaksi kuukautta tai 
että sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
kuusi kuukautta tai että sen puoliintumisaika 
sedimentissä on yli kuusi kuukautta;

ii) näyttö siitä, että tehoaine on muutoin 
riittävän hitaasti hajoava, jotta sen 
jättäminen pois liitteestä I on perusteltua;

Or. en

Perustelut

Tämä tarkistus on Tukholman yleissopimuksen liitteen D mukainen. Pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden kolmea kriteeriä olisi käytettävä yksilöllisinä rajoittavina perusteina. Lisäksi 
näitä kriteereitä ei pitäisi mitätöidä altistumista tai muilla ehtoja ja arvioita koskevilla 
laskelmilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 470
Liite II, 3.7.1 kohta, a alakohta, i b alakohta (uusi)

i b) sen katsotaan kuuluvan hitaasti 
hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskevan 
yleissopimuksen alaan; tai

Or. en

Perustelut

Tämä tarkistus on Tukholman yleissopimuksen liitteen D mukainen. Pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden kolmea kriteeriä olisi käytettävä yksilöllisinä rajoittavina perusteina. Lisäksi 
näitä kriteereitä ei pitäisi mitätöidä altistumista tai muilla ehtoja ja arvioita koskevilla 
laskelmilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 471
Liite II, 3.7.1 kohta, b alakohta, ii a alakohta (uusi)

ii a) eliöstöstä saadut seurantatiedot 
osoittavat, että kemikaalin eläviin 
kudoksiin kertyvyyden potentiaali on 
riittävä peruste sen sisällyttämiselle hitaasti 
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hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskevaan 
yleissopimuksen; tai

Or. en

Perustelut

Tämä tarkistus on Tukholman yleissopimuksen liitteen D mukainen. Pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden kolmea kriteeriä olisi käytettävä yksilöllisinä rajoittavina perusteina. Lisäksi 
näitä kriteereitä ei pitäisi mitätöidä altistumista tai muilla ehtoja ja arvioita koskevilla 
laskelmilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 472
Liite II, 3.7.1 kohta, c alakohta, i i alakohta

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

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

Or. el

Perustelut

Viittaus vaeltaviin eliölajeihin ei ole tieteellisesti perusteltu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 473
Liite II, 3.7.2 kohta

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

Poistetaan.

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa 
jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
3.7.2.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
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koskevan perusteen, jos
- sen puoliintumisaika merivedessä on yli 

60 vuorokautta tai
- sen puoliintumisaika makeassa vedessä 

tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai
- sen puoliintumisaika merisedimentissä on 

yli 180 vuorokautta tai
- sen puoliintumisaika makean veden tai 

suistoveden sedimentissä on yli 
120 vuorokautta tai

- sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.

Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
3.7.2.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää kertyvyyttä eläviin 
kudoksiin koskevan perusteen, jos sen 
biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on 
yli 2 000. 
Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää. 
3.7.2.3. Myrkyllisyys
Tehoaine täyttää myrkyllisyyttä koskevan 
perusteen, jos 
- sen pitkäaikaisessa kokeessa saatu 

vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) 
meri- tai makean veden eliöillä on 
alle 0,01 mg/l tai

- se on luokiteltu 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
tai

- on olemassa muuta näyttöä kroonisesta 
myrkyllisyydestä, jonka osoittaa luokitus 
T, R48 tai Xn, R48 direktiivin 67/548/ETY 
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mukaan.

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojelutuotteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään riskien arvioinnin perusteella. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Näitä kriteerejä tulisi soveltaa 
korvattavien aineiden tunnistamiseen eikä aineiden hylkäämisen ilman asianmukaista 
arviointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 474
Liite II, 3.7.3 kohta

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

Poistetaan.

Aine, joka täyttää seuraavissa kohdissa 
esitetyt molemmat perusteet, on vPvB-aine.
3.7.3.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää erittäin hidasta 
hajoamista koskevan perusteen, jos
- sen puoliintumisaika merivedessä, 

makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 
60 vuorokautta tai

- sen puoliintumisaika meriveden, makean 
veden tai suistoveden sedimentissä on yli 
180 vuorokautta tai

- sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
180 vuorokautta.

3.7.3.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine erittäin voimakasta eläviin 
kudoksiin kertyvyyttä koskevan perusteen, 
jos biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) 
on yli 5 000.

Or. en
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Perustelut

Kasvinsuojelutuotteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään riskien arvioinnin perusteella. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Näitä kriteerejä tulisi soveltaa 
korvaavien aineiden tunnistamiseen eikä aineiden hylkäämisen ilman asianmukaista 
arviointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 475
Liite II, 3.8.1 kohta

3.8.1.Tehoainetta pidetään 4 artiklan 
vaatimusten mukaisena vain, jos 
riskinarviointi osoittaa riskien olevan 
hyväksyttäviä niiden perusteiden mukaisesti, 
jotka vahvistetaan 35 artiklassa 
tarkoitetuissa yhdenmukaisissa periaatteissa 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi, tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen realistisissa 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa.
Arvioinnissa on otettava huomioon 
vaikutusten vakavuus, tietojen epävarmuus 
ja niiden organismien ryhmien määrä, joihin 
tehoaineella odotetaan olevan haitallinen 
vaikutus suunnitellussa käytössä.

3.8.1.Tehoainetta pidetään 4 artiklan 
vaatimusten mukaisena vain, jos 
riskinarviointi osoittaa riskien olevan 
hyväksyttäviä niiden perusteiden mukaisesti, 
jotka vahvistetaan 35 artiklassa 
tarkoitetuissa yhdenmukaisissa periaatteissa 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi, tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen realistisissa 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa.
Arvioinnissa on otettava huomioon 
biologiseen monimuotoisuuteen pitkällä 
aikavälillä kohdistuvien vaikutusten 
vakavuus, tietojen epävarmuus ja niiden 
organismien ryhmien määrä, joihin 
tehoaineella odotetaan olevan haitallinen 
vaikutus suunnitellussa käytössä.

Or. el

Perustelut

Biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen pitkällä aikavälillä on oltava yksi asetuksen 
perustavoitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Holger Krahmer

Tarkistus 476
Liite II, 3.8.2 kohta

3.8.2. Tehoainetta pidetään 4 artiklan 
vaatimusten mukaisena, jos sillä ei katsota 

Poistetaan.
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olevan yhteisössä tai kansainvälisesti 
hyväksyttyjen testausta koskevien 
yleisohjeiden arvioinnin perusteella 
sellaisia hormonaalisia haittavaikutuksia, 
joilla voi olla toksikologista merkitystä 
muille kuin torjuttaville organismeille, 
jollei muiden kuin torjuttavien organismien 
altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen 
tehoaineelle ole realistisissa ehdotetuissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön. 

Or. en

Perustelut

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 477
Liite II, 3.8.2 a kohta (uusi)

3.8.2 a. Tehoaine hyväksytään ainoastaan, 
jos sen ei katsota olevan yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden arvioinnin ja 
muiden saatavilla olevien tietojen, muun 
muassa tieteellisen kirjallisuuden 
tarkastelun, perusteella myrkyllinen 
mehiläisille ja jos sen vaarallinen annos on 
alle 50 .

Or. en

Perustelut

Tutkimuksissa on todettu, että kasvinsuojeluaineille altistuneet mehiläiset menettävät 
suuntavaistoaan.  Hyväksymisprosessissa on otettava huomioon myrkyllisyys mehiläisille.
Vaarallinen annos on hyvin hyödyllinen myrkyllisyyden laskentaindikaattori, joten se olisi 
otettava nimenomaisesti huomioon riskinarvioinnissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 478
Liite II, 3.9 a kohta (uusi)

3.9 a. Aineita, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin ratifioimien kansainvälisten asiaa 
koskevien sopimusten nojalla laadittuun 
ensisijaisten aineiden luetteloon tai 
direktiiviin 2000/60/EY liitettyyn luetteloon 
vesipolitiikan kannalta ensisijaisista 
aineista, ei pitäisi sisällyttää mukaan.

Or. en

Perustelut

Tällä tarkistuksella asetusta yhdenmukaistetaan nykyisen lainsäädännön ja 
vesipuitedirektiivin kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 479
Liite II, 4 kohta

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi 
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

- sen hyväksyttävä päivittäinen saanti 
(ADI), akuutin altistumisen viiteannos 
(ARfD) tai käyttäjän altistuksen 
hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) on 
alhaisempi kuin suurimmalla osalla 
hyväksytyistä tehoaineista;

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

- se täyttää kaksi PBT-aineen 
luokittelukriteeriä;

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

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

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

- se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

– sitä on pidettävä hitaasti hajoavana, 
eläviin kudoksiin kertyvänä ja 
myrkyllisenä aineena (PBT-aine).

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa 
jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 

60 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 

tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika merisedimentissä on 

yli 180 vuorokautta tai
– sen puoliintumisaika makean veden tai 

suistoveden sedimentissä on yli 
120 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.

Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
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olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.
Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää kertyvyyttä eläviin 
kudoksiin koskevan perusteen, jos sen 
biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on 
yli 2 000.
Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää.
Myrkyllisyys
Tehoaine täyttää myrkyllisyyttä koskevan 
perusteen, jos
– sen pitkäaikaisessa kokeessa saatu 

vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) 
meri- tai makean veden eliöillä on 
alle 0,01 mg/l tai

– se on luokiteltu karsinogeeniksi (luokka 1 
tai 2), mutageeniksi (luokka 1 tai 2) tai 
lisääntymismyrkylliseksi (luokka 1, 
2 tai 3) tai

– on olemassa muuta näyttöä kroonisesta 
myrkyllisyydestä seuraavan luokittelun 
mukaisesti: on olemassa muuta näyttöä 
kroonisesta myrkyllisyydestä, jonka 
osoittaa luokitus T, R48 tai Xn, R48 
direktiivin 67/548/ETY mukaan,

– tai aine on hyvin pysyvä tai voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyvä (vPvB).

Aine, joka täyttää seuraavissa kohdissa 
esitetyt molemmat perusteet, on vPvB-aine.
Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Tehoaine täyttää erittäin hidasta 
hajoamista koskevan perusteen, jos
– sen puoliintumisaika merivedessä, 

makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 
60 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika meriveden, makean 
veden tai suistoveden sedimentissä on yli 
180 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
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180 vuorokautta.
Kertyvyys eläviin kudoksiin
Tehoaine täyttää erittäin voimakasta 
eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan 
perusteen, jos biologinen kertyvyystekijä 
(BCF-arvo) on yli 5 000.

Or. en

Perustelut

Kasvinsuojelutuotteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään riskien arvioinnin perusteella. Se johtaa monien turvallisten 
tuotteiden/käyttötarkoitusten asteittaiseen poistumiseen. Näitä kriteerejä tulisi soveltaa 
korvattavien aineiden tunnistamiseen eikä aineiden hylkäämisen ilman asianmukaista 
arviointia. Siirretty liitteen II 3.6 ja 3.7 kohdasta.
Asetusehdotuksessa nyt käytetyt "korvattavan aineet" kriteerit eivät juurikaan liity 
kasvinsuojelutuotteiden käytöstä aiheutuviin todellisiin riskeihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 480
Liite II, 4 kohta, -1 luetelmakohta (uusi)

– se on luokiteltu direktiivin 2000/60/EY ja 
sen johdannaisdirektiivien nojalla 
prioriteettiaineeksi;

Or. en

Perustelut

Jos aine on luokiteltu vesipuitedirektiivin nojalla prioriteettiaineeksi, tämä olisi otettava 
huomioon hyväksyttäessä aineita korvattaviksi aineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 481
Liite II, 4 kohta, 4 a ja b luetelmakohdat (uusi)

– sillä on vaara huuhtoutua pohjaveteen;
– sillä on mahdollisia hormonitoimintaa 
häiritseviä, neurotoksisia ja 
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immunotoksisia ominaisuuksia.

Or. en

Perustelut

Vaikka erittäin vaarallisten aineiden erottelu on askel eteenpäin, kriteereistä puuttuu viittaus 
pohjaveteen huuhtoutumisesta. Myös viittaukset hormonitoimintaa häiritseviin, neurotoksisiin 
ja immunotoksisiin ominaisuuksiin puuttuvat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Tarkistus 482
Liite IV, 1 kohta, 3 alakohta

Luvan epäämisen tai peruuttamisen 
lisäedellytykset ovat seuraavat:

Luvan epäämisen tai peruuttamisen 
lisäedellytykset ovat seuraavat:

(a) korvaamista sovelletaan vain silloin kun, 
kun tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän 
erilaisia torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin pitämiseksi 
mahdollisimman vähäisenä;

a) korvaamista sovelletaan vain silloin, kun 
tehoaineet ja muut kuin kemikaaleihin 
perustuvat kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan sekä viljelymenetelmien 
ja -käytäntöjen menettelyt ovat riittävän 
erilaisia torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin pitämiseksi 
mahdollisimman vähäisenä;

(b) korvaamista sovelletaan vain
tehoaineisiin, jotka hyväksytyissä 
kasvinsuojeluaineissa käytettyinä aiheuttavat 
merkittävästi suuremman riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle; 

b) jäsenvaltiot voivat soveltaa korvaamista
kaikkiin tehoaineisiin, jotka hyväksytyissä 
kasvinsuojeluaineissa käytettyinä aiheuttavat 
suuremman riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

(c) korvaamista on sovellettava vasta, kun 
on tarvittaessa annettu mahdollisuus 
käytännön käyttökokemusten 
hankkimiseen, ellei tällaista kokemusta jo 
ole.

Or. en

Perustelut

Tällä tarkistuksella poistetaan rajoitus korvata VAIN tietyt aineet jättämällä rajoittamisala 
avoimeksi jäsenvaltioille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Tarkistus 483
Liite IV, 1 kohta, 3 alakohta

Luvan epäämisen tai peruuttamisen 
lisäedellytykset ovat seuraavat:

Luvan epäämisen tai peruuttamisen 
lisäedellytykset ovat seuraavat:

(a) korvaamista sovelletaan vain silloin kun, 
kun tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän 
erilaisia torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin pitämiseksi 
mahdollisimman vähäisenä;

a) korvaamista sovelletaan vain silloin, kun 
tehoaineet ja muut kuin kemikaaleihin 
perustuvat kasvinsuojelun, 
tuholaistorjunnan sekä viljelymenetelmien 
ja -käytäntöjen menettelyt ovat riittävän 
erilaisia torjuttavassa organismissa 
ilmenevän resistenssin pitämiseksi 
mahdollisimman vähäisenä;

(b) korvaamista sovelletaan vain
tehoaineisiin, jotka hyväksytyissä 
kasvinsuojeluaineissa käytettyinä aiheuttavat 
merkittävästi suuremman riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle; 

b) jäsenvaltiot voivat soveltaa korvaamista
kaikkiin tehoaineisiin, jotka hyväksytyissä 
kasvinsuojeluaineissa käytettyinä aiheuttavat 
merkittävästi suuremman riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle.

(c) korvaamista on sovellettava vasta, kun 
on tarvittaessa annettu mahdollisuus 
käytännön käyttökokemusten hankkimiseen, 
ellei tällaista kokemusta jo ole.

c) korvaamista on sovellettava vasta, kun on 
tarvittaessa annettu mahdollisuus käytännön 
käyttökokemusten hankkimiseen, ellei 
tällaista kokemusta jo ole.

Or. en

Perustelut

Tällä tarkistuksella poistetaan rajoitus korvata VAIN tietyt aineet jättämällä rajoittamisala 
avoimeksi jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Gklavakis

Tarkistus 484
Liite IV, 3 kohta, 1 alakohta

Käyttäjälle merkittävä taloudellinen tai 
käytännön haitta määritellään huomattavaksi 
määrällisesti ilmaistavaksi työtapojen tai 
liiketoiminnan heikentymiseksi, jonka 
seurauksena ei ole mahdollista pitää yllä 
torjuttavan organismin riittävää torjunnan 
tasoa. Huomattava heikentyminen voi ilmetä 
esimerkiksi siten, että korvaavan aineen 

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

heikentyminen voi ilmetä esimerkiksi siten, 
että korvaavan aineen (korvaavien aineiden) 
käyttöön tarvittavia teknisiä edellytyksiä ei 
ole tai ne eivät ole taloudellisesti 
toteutuskelpoisia.

Or. el

Perustelut

Kasvinsuojeluaineiden turvallisen kuljettamisen ohella on varmistettava myös yhteisön 
maatalouden kilpailukyky.


