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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit 

 * Kuulemismenettely  
yksinkertainen enemmistö 

 **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 *** Hyväksyntämenettely 
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia 

 ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi 

 
(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) 
 

 
 
 
 

Tarkistukset säädösehdotukseen 

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/EY 
muuttamisesta 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0117)2, 

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2004)0587)3, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2004), 

1. tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

Neuvoston yhteinen kanta 
 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE 

2) Erot kansallisissa torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärissä voivat olla esteitä 
jäsenvaltioiden välisessä sekä kolmansien 
maiden ja yhteisön välisessä 
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 

2) Tämä asetus koskee välittömästi 
kansanterveysnäkökohtia, ja se on 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta 
oleellinen. Erot kansallisissa torjunta-
ainejäämien enimmäismäärissä voivat olla 
esteitä jäsenvaltioiden välisessä sekä 
kolmansien maiden ja yhteisön välisessä 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0299. 
2 EYVL / EUVL C. / Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. 
3 EYVL / EUVL C. / Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. 
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vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden ja niistä saatujen 
tuotteiden kaupassa. Niinpä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden, jäsenvaltioiden 
tasavertaisten kilpailuedellytysten ja 
kuluttajien suojelun varmistamiseksi kasvi- 
ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien 
enimmäismäärät on aiheellista vahvistaa 
yhteisön tasolla. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan osa komission alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 
2 kappaleesta. Komission alkuperäisessä asiakirjassa mainittiin kansanterveys, mikä puuttuu 
neuvoston kannasta. Maininta kansanterveydestä on syytä säilyttää. 
 

Tarkistus 2 
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 

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

5) Kasvinsuojeluaineiden sisältämien 
tehoaineiden käyttö on tärkeimpiä 
menetelmiä kasvien ja kasvituotteiden 
suojelemisessa haitallisten organismien 
vaikutuksilta. Tehoaineiden käytön vuoksi 
käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita 
syövissä elämissä ja näiden aineiden 
vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten 
tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä 
jäämiä. Koska kansanterveys olisi 
asetettava direktiivin 91/414 mukaisten 
kasvisuojelua koskevien etujen edelle, on 
tarpeen varmistaa, että tällaisia jäämiä ei 
ole määrinä, joista aiheutuu kohtuuton riski 
ihmisille tai tapauksen mukaan eläimille. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan osa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 3. On tärkeää, että 
täytetään ja ylitetään kansanterveysvaatimukset jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa. 
 

Tarkistus 3 
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE 

6) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 

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

annetussa neuvoston direktiivissä 
91/414/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden 
on lupia myöntäessään vaadittava, että 
kasvinsuojeluaineita käytetään 
asianmukaisesti. Asianmukaiseen käyttöön 
kuuluu hyvän kasvinsuojelukäytännön 
periaatteiden ja integroidun torjunnan 
periaatteiden soveltaminen. Jos direktiivin 
91/414/ETY nojalla sallitusta torjunta-
aineen käytöstä aiheutuvat jäämien 
enimmäismäärät aiheuttavat riskin 
kuluttajalle, käyttöä olisi tarkistettava 
torjunta-ainejäämien tason alentamiseksi. 
Yhteisön olisi kannustettava riskiä 
pienentävien menetelmien tai aineiden 
käyttöä ja torjunta-aineiden käyttöä 
tehokasta tuholaistorjuntaa vastaavina 
määrinä. 

Perustelu 

On järkevää pienentää kasvinsuojeluaineista aiheutuvaa riskiä, mutta tutkimustulosten 
mukaan tätä ei saavuteta käytettyjä määriä alentamalla. Siksi on löydettävä optimaalinen 
taso. 
 

Tarkistus 4 
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi) 

 12 a) Torjunta-ainejäämien 
enimmäismääriä käsiteltäessä olisi myös 
otettava huomioon, että kuluttajista vain 
harvat ovat tietoisia torjunta-aineiden 
riskeistä. 
Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi 
aiheellista käynnistää hanke, jossa 
yleisölle annetaan riskeistä kattava 
selvitys. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 5. 
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Tarkistus 5 
JOHDANTO-OSAN 12 B KAPPALE (uusi) 

 12 b) Jäsenvaltioiden olisi tutkittava 
mahdollisuutta julkaista niiden yritysten 
nimet, joiden tuotteet sisältävät sallittuja 
enimmäismääriä suurempia 
torjunta-ainejäämiä. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 15. Näin kuluttajat 
saisivat tietää, minkä yritysten tuotteet sisältävät enimmäismääriä suurempia torjunta-
ainejäämiä. 
 

Tarkistus 6 
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE 

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

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

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 7 osittain. On loogista 
määritellä jäämien enimmäismäärien raportointia koskevat standardit yhteisön tasolla, koska 
muuten asia jää epäselväksi. 
 

Tarkistus 7 
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE 

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

24) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
arvioitava jäsenvaltioiden laatimia 
enimmäismääriä koskevia hakemuksia ja 
arviointiraportteja kuluttajille ja tapauksen 
mukaan eläimille aiheutuvien asiaan 
liittyvien riskien määrittämiseksi. Siksi on 
tarpeen varmistaa, että 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
myönnetään riittävästi varoja näiden 
tehtävien hoitamiseen. 
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Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 13. Koska Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisella on merkittävä osuus riskien arvioinnissa, sen olisi 
saatava tarvitsemansa resurssit. 
 

Tarkistus 8 
JOHDANTO-OSAN 30 A KAPPALE (uusi) 

 30 a) Jotta varmistetaan se, että 
kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti, 
jäsenvaltiot julkistavat jäämien 
kansallisen valvonnan tulokset 
Internetissä kolmen kuukauden välein ja 
antavat kaikki yksittäiset tiedot, mukaan 
lukien keräyspaikka sekä 
vähittäiskauppiaiden, kauppiaiden ja/tai 
tuottajien nimet. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 59. Kuluttajia koskeva 
avoimuus on tärkeää. Heille olisi annettava mahdollisuus tehdä tuotetta koskevia perusteltuja 
valintoja, jotka perustuvat jäämien esiintymiseen ja tämän asetuksen noudattamiseen. 
Tällainen jäämiä koskeva neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu on jo käytössä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 
 

Tarkistus 9 
3 ARTIKLAN 2 KOHDAN G ALAKOHDAN 1 JA 2 LUETELMAKOHTA 

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

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

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

– eri määrä on asianmukainen, koska 
nykyinen yhteisön jäämien 
enimmäismäärä on vahvistettu muista 
kuin kansanterveyteen liittyvistä syistä 
määrätyn tuotteen ja käytön osalta. 
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Perustelu 

Parlamentti mukautti tekstiä alunperin varmistaakseen sen, että kansainvälisen kaupan 
näkökohdat eivät mene kansanterveysnäkökohtien edelle. Neuvosto on palauttanut 
alkuperäisen sanamuodon. Parlamentti ehdottaa tällaista kompromissia. 
 

Tarkistus 10 
7 ARTIKLAN 2 KOHTA 

2. Arvioiva jäsenvaltio voi tarvittaessa 
pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
täydentämiseksi jäsenvaltion asettamassa 
määräajassa. 

2. Arvioiva jäsenvaltio voi tarvittaessa 
pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
täydentämiseksi jäsenvaltion asettamassa 
määräajassa. Määräajan pituus voi olla 
enintään kaksi vuotta. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 34. Jäsenvaltion 
määrittelemä aikarajoitus johtaa liialliseen sekaannukseen ja erilaisiin standardeihin. Tässä 
annetaan tuottajille tarpeeksi aikaa tietojen hankkimiseen, mutta myös suojellaan yleisöä 
tapauksissa, joissa viranomainen havaitsee merkittävän vaaran. 
 

Tarkistus 11 
13 ARTIKLAN 1 KOHTA 

Komissio voi joko omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion taikka sellaisen henkilön 
pyynnöstä, jota asia välittömästi ja 
henkilökohtaisesti koskee, ottaa 
tarkasteltavakseen 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tähän 
asetukseen perustuvin valtuuksin tekemät 
päätökset tai sen laiminlyönnit käyttää 
näitä valtuuksia. 

Komissio voi jäsenvaltion taikka sellaisen 
henkilön pyynnöstä, jota asia välittömästi 
ja henkilökohtaisesti koskee, ottaa 
tarkasteltavakseen 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tähän 
asetukseen perustuvin valtuuksin tekemät 
päätökset tai sen laiminlyönnit käyttää 
näitä valtuuksia. 

Perustelu 

Jos viranomainen laiminlyö tehtävänsä, jäsenvaltio tai henkilö, jota asia koskee, voi pyytää 
asian korjaamista. Komission ei ole tarpeen tarkastella menettelyjä omasta aloitteestaan ja 
kyseenalaistaa viranomaisen itsenäisyyttä. 
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Tarkistus 12 
14 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA 

b) muista lähteistä kuin tehoaineiden 
nykyisestä kasvinsuojelukäytöstä peräisin 
olevien torjunta-ainejäämien mahdollinen 
esiintyminen; 

b) muista lähteistä kuin tehoaineiden 
nykyisestä kasvinsuojelukäytöstä peräisin 
olevien torjunta-ainejäämien mahdollinen 
esiintyminen ja niiden tunnetut 
kumulatiiviset ja synergiavaikutukset; 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 43. On otettava 
huomioon tieteellisesti todistetut kumulatiiviset ja synergiavaikutukset. 
 

Tarkistus 13 
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA 

b) asianomaiset tuotteet ovat ainoastaan 
vähäinen osa kuluttajien tai tapauksen 
mukaan eläinten ruokavaliota; tai 

b) asianomaiset tuotteet ovat ainoastaan 
vähäinen osa kuluttajien tai tapauksen 
mukaan eläinten ruokavaliota eivätkä 
muodosta tärkeää osaa minkään 
alaryhmän ruokavaliosta; tai 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 50. On tärkeää 
varmistaa, että suojellaan kaikkia kuluttajia, myös alaryhmiä, jotka voivat kuluttaa enemmän 
jotain tiettyjä tuotteita. 
 

Tarkistus 14 
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA 

c) hunajalle; tai c) hunajalle ja yrttiteelle, joissa torjunta-
ainejäämät voidaan vahvistaa koko 
tuotteelle seurantatietojen perusteella ja 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perusteltu lausunto huomioon ottaen 
49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen; 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 52. Yrttitee voi 
sisältää vähäisiä määriä jopa 200:aa ainesosaa, joista monista on vaikea saada tietoja. Siksi 
ne oli esitetty parlamentin alkuperäisessä mietinnössä eri kategorioina. Tarkistuksella 
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varmistetaan, että voidaan saavuttaa yhteenlaskettu arvo koko tuotteelle, jotta varmistetaan 
kuluttajien turvallisuus ja tehokkuus. 
 

Tarkistus 15 
25 ARTIKLA 

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

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

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 49. On tärkeää 
esittää, että väliaikainen jäämien enimmäismäärä perustuu parhaisiin 
maatalouskäytäntöihin. 
 

Tarkistus 16 
26 ARTIKLAN 2 KOHTA 

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

2. Torjunta-ainejäämiä koskevien 
tarkastusten on erityisesti koostuttava 
näytteiden ottamisesta ja analysoinnista 
sekä esiintyvien torjunta-aineiden ja niiden 
jäämämäärien osoittamisesta. Tarkastus on 
suoritettava erityisesti paikassa, jossa 
tuote myydään kuluttajalle. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 54. On tärkeää, että 
jäämät tarkastetaan myyntipaikassa. 
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Tarkistus 17 
30 ARTIKLAN 3 KOHTA 

3. Jäsenvaltioiden on osallistuttava 
29 artiklassa säädettyyn yhteisön 
valvontaohjelmaan. 

3. Jäsenvaltioiden on osallistuttava 
29 artiklassa säädettyyn yhteisön 
valvontaohjelmaan. Ne julkaisevat 
neljännesvuosittain kaikki kansallisen 
jäämien seurannan tulokset Internetissä. 
Jäämien enimmäismäärien ylittyessä 
jäsenvaltiot voivat julkaista 
vähittäiskauppiaan, kauppiaan tai 
tuottajien nimet. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 59. Kuluttajia koskeva 
avoimuus on tärkeää. Heille olisi annettava mahdollisuus tehdä tuotetta koskevia perusteltuja 
valintoja, jotka perustuvat jäämien esiintymiseen ja tämän asetuksen noudattamiseen. 
Tällainen jäämiä koskeva neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu on jo käytössä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 
 

Tarkistus 18 
35 ARTIKLA 

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 
54 artiklaa sovelletaan, jos uusien tietojen 
tai vanhojen tietojen uudelleen arvioinnin 
perusteella käy ilmi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat torjunta-
ainejäämät tai jäämien enimmäismäärät 
saattavat vaarantaa ihmisten tai eläinten 
terveyden tavalla, joka edellyttää 
välittömiä toimia. 

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 
54 artiklaa sovelletaan, jos uusien tietojen 
tai vanhojen tietojen uudelleen arvioinnin 
perusteella käy ilmi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat torjunta-
ainejäämät tai jäämien enimmäismäärät 
saattavat vaarantaa ihmisten tai eläinten 
terveyden tavalla, joka edellyttää 
välittömiä toimia. Kun kyseessä ovat 
tuoreet tuotteet, komissio tekee 
päätöksensä seitsemän päivän kuluessa. 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 61. Ei ole 
asianmukaista vahvistaa yhtä määräaikaa, jota sovelletaan sekä tuore- että kuivatuotteisiin; 
yli 10 päivän ikäiset tuoretuotteet eivät ole ravinnoksi kelpaavia. 
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PERUSTELUT 
 
Neuvosto on tehnyt hyvää työtä, ja asiakirja näyttää paljon paremmalta kuin komission 
alkuperäinen ehdotus. Uusi ehdotus on laadittu selkeämmin, ja se näyttää 
toteuttamiskelpoiselta lainsäädäntöasiakirjalta. Erityisen tervetullut asia on yksinkertaisempi 
soveltamismenettely, jossa määritellään jäsenvaltioiden, elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ja komission roolit aiempaa selkeämmin. Lisäksi neuvosto on käsitellyt väliaikaista jäämien 
enimmäismäärää koskevaa ongelmaa entistä vakuuttavammin. On ilolla todettava, että 
asetuksen liitteissä vahvistettu aikataulu, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä, on sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan. Sama koskee "välttämättömän 
tarkoituksen" saamaa huomiota. 
 
Neuvoston kannassa on kuitenkin laiminlyöty kansanterveysnäkökohtia. Vaikka 
lainsäädännössä käsitellään jäämien enimmäismääriä, jotka ovat hyvään maatalouskäytäntöön 
perustuvia kaupankäyntistandardeja pikemmin kuin kansanterveysstandardeja, jäämien 
enimmäismääriin ja torjunta-aineisiin yleensäkin liittyy epäselvyyksiä, joihin pitäisi puuttua 
lainsäädännössä. Siksi olisi puututtava erityisesti tilanteisiin, joissa jäämien enimmäismäärät 
ylittyvät, ja osoitettava ja julkistettava vastuulliset tahot. Lisäksi olisi varmistettava, että on 
yhteiset standardit jäämien enimmäismäärien ilmoittamisesta ja tarkastuksista tuotteiden 
myyntipaikoissa. Varmistettava on myös sellaisten alaryhmien täysimääräinen suojelu, jotka 
voivat kuluttaa enemmän jotain tietyn tyyppistä tuotetta. Yhtä tärkeää on varmistaa korkeat 
tuontistandardit. Tuontitoleranssit ovat olennainen osa kaupankäyntiä, ja niitä tarvitaan 
tuotteille, joita ei kustannustehokkuussyistä käytetä EU:ssa. Näiden seikkojen lisäksi esittelijä 
ehdottaa tarkistuksia lainsäädännön sujuvuuden tehostamiseksi. Niitä ovat kahden vuoden 
enimmäisaika lisätietojen pyytämisessä, tuoretuotteisiin liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä 
koskevien päätösten määräaikojen lyhentäminen ja järkevämpi suhtautuminen yrttiteihin, joita 
pitäisi ainesosien suuren määrän vuoksi arvioida erikseen. 
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ASIAN KÄSITTELY 
 

Otsikko Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- 
ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä 
neuvoston direktiivin 91/414/EY muuttamisesta 
 

Viiteasiakirjat 9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD) 
Oikeusperusta  
Työjärjestyksen artikla  
EP:n 1. käsittely (pvä) – P[5] 0.0.0000  
Komission ehdotus  
Komission muutettu ehdotus  
Yhteisestä kannasta ilmoitettu 
täysistunnossa (pvä) 

0.0.0000 

Asiasta vastaava valiokunta 
 Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

 
0.0.0000 

Esittelijä(t) 
 Nimitetty (pvä) 

 
0.0.0000 

 

Alkuperäinen esittelijä   
Valiokuntakäsittely 0.0.0000 0.0.0000 0.0.0000   
Hyväksytty (pvä) 0.0.0000 
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta: 

vastaan: 
tyhjää: 

 
 
 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[6] 0.0.0000  
Huomautuksia  
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