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PR_COD_1am

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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0388)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan 
2 kohdan sekä 152 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C6-0245/2006),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

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

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 
175 artiklan 1 kohdan, 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Ehdotuksen johdanto-osan 8 kappaleen mukaan asetuksen tarkoituksena on varmistaa sekä 
ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu. Oikeusperusta olisi 
valittava asetuksen tavoitteen ja tarkoituksen perusteella. Kaksijakoista oikeusperustaa 
voidaan käyttää vain, jos tavoitteita on useita ja ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa, kuten 
tässä ehdotuksessa.  

37 artiklaa käytettiin vuonna 1991, jolloin perustamissopimuksessa ei vielä ollut erityistä 
oikeusperustaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelulle. Tässä sitä ei enää pidä käyttää. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yksinkertaistamisen vuoksi uudella 
säädöksellä olisi myös kumottava tiettyjä 
tehoaineita sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 
päivänä joulukuuta 1978 annettu neuvoston 
direktiivi 79/117/ETY .

(4) Yksinkertaistamisen vuoksi uudella 
säädöksellä olisi myös kumottava tiettyjä 
tehoaineita sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen ja käytön kieltämisestä 
21 päivänä joulukuuta 1978 annettu 
neuvoston direktiivi 79/117/ETY. Sen 
sijaan asetuksessa on säilytettävä 
direktiivin 79/117/ETY pääperiaatteet.

Perustelu

Kumotun direktiivin sisältö on otettava uuteen säädökseen.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Kasvintuotannolla on erittäin tärkeä 
asema yhteisössä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttö on yksi tärkeimmistä menetelmistä 
suojella kasveja ja kasvituotteita 
kasvintuhoojilta, myös rikkaruohoilta, sekä 
parantaa maatalouden tuottavuutta.

(6) Kasvintuotannolla on erittäin tärkeä 
asema yhteisössä. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttö on yksi yleisimmistä menetelmistä 
suojella kasveja ja kasvituotteita 
kasvintuhoojilta, myös rikkaruohoilta, sekä 
lisätä maatalouden tuottavuutta.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen sanamuotoa on täsmennettävä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole (7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole 
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yksinomaan suotuisia vaikutuksia 
kasvintuotantoon. Niiden käyttö voi 
aiheuttaa riskejä ja vaaroja ihmisille, 
eläimille ja ympäristölle, erityisesti jos 
niitä saatetaan markkinoille ilman virallista 
testausta ja lupaa ja jos niitä käytetään 
virheellisesti. Siksi on otettava käyttöön 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt.

yksinomaan suotuisia vaikutuksia 
kasvintuotantoon. Niiden käyttö voi 
aiheuttaa ihmisille, eläimille ja 
ympäristölle riskejä, vaaroja ja lyhyt- ja 
pitkäkestoisia haittavaikutuksia,
erityisesti, jos niitä saatetaan markkinoille 
ilman virallista testausta ja lupaa ja jos 
niitä käytetään virheellisesti, mutta myös 
muutoin. Siksi on otettava käyttöön 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineet eivät aiheuta ihmisille, eläimille ja ympäristölle vain riskejä ja vaaroja; 
niillä voi olla myös lyhyt- ja pitkäkestoisia haittavaikutuksia – myös oikein käytettyinä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 8 kappale

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

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

Perustelu

Alkiot, sikiöt ja imettävät naiset on mainittava nimenomaisesti, jotta kehittyvään hermostoon 
kohdistuviin neurotoksisiin vaikutuksiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota (ks. Grandjean P., 
Landrigran, P: The Lancet, Vol 368, nro 9553 (2006), s. 2167). 
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Eläinkokeiden välttämiseksi olisi 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. Tässä asetuksessa ja 
säädöksissä, joissa vahvistetaan 
tehoaineita, kasvinsuojeluaineita, suoja-
aineita ja tehosteaineita koskevat 
tietovaatimukset, olisi varmistettava, että 
selkärankaisilla tehdään mahdollisimman 
vähän kokeita ja että päällekkäisiä 
kokeita ei tehdä, sekä edistettävä 
eläinkokeita korvaavien menetelmien ja 
älykkäiden testausstrategioiden käyttöä.

Perustelu

Eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisö ja 
jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimuksen täysimääräisesti huomioon eri alojen 
politiikkaa laatiessaan ja täytäntöön pannessaan. Siksi myös tähän asetukseen olisi 
sisällytettävä vaatimus eläinkokeiden minimoinnista ja käytöstä vain viimeisenä keinona sekä 
korvaavien menetelmien edistämisestä. Tämä vastaa myös REACH-järjestelmän vaatimuksia.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 9 kappale

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

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

Perustelu

Ei ole syytä vaatia samaa suojelun tasoa kaikissa jäsenvaltioissa, sillä joissain jäsenvaltioissa 
se saattaisi johtaa pohjavesien suojelun heikentämiseen. Sen sijaan on varmistettava korkea 
väestönsuojelun taso kaikkialla EU:ssa.
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Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 kappale

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

(13) Tehoaineen hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä 
oltava rajoitettu. Hyväksynnän 
voimassaoloajan olisi oltava suhteessa 
asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin 
mahdollisiin riskeihin. Kyseessä olevia 
aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä 
tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys 
olisi otettava huomioon tehtäessä 
hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä. 
Ensimmäisen uusimisen jälkeen aineita 
olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

Perustelu

Tarkistuksella taataan, että uusia ja vanhoja aineita, jotka on sisällytetty hyväksyttyihin 
aineisiin vuodesta 1991 (direktiivin 91/414 liite 1), tarkastellaan uudelleen säännöllisesti ja 
niiden aiheuttamat vaarat arvioidaan.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Tehoaineen hyväksynnän 
muuttamisen tai peruuttamisen olisi oltava 
mahdollista, jos hyväksymiskriteerit eivät 
enää täyty.

(14) Tehoaineen hyväksynnän 
muuttamisen tai peruuttamisen olisi oltava 
mahdollista, jos hyväksymiskriteerit eivät 
enää täyty tai jos yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 ja sen 
johdannaisdirektiivien vaatimusten 
noudattaminen saattaa vaarantua.

_______________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2455/2001/EY (EYVL L 331, 
15.12.2001, s. 1).
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Perustelu

Direktiivissä 2000/60/EY vahvistetaan laatustandardit pohja- ja pintaveden kemikaaleille, 
kasvinsuojeluaineet mukaan lukien. Mikäli laatustandardit eivät täyty, on voitava käyttää 
suoraa palautemekanismia tehoaineen hyväksyntäpäätöksen tarkistamiseksi tai 
peruuttamiseksi. Tämä vastaa kemikaalien hyväksyntämenetelmän (REACH) ja direktiivin
2000/60/EY välistä palautemekanismia.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jotkin tehoaineet saattavat olla 
hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään 
laajoihin riskinhallintatoimenpiteisiin.
Tällaiset aineet olisi tunnistettava yhteisön 
tasolla. Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet 
korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä 
kasvinsuojeluaineilla.

(17) Jotkin nykyisin hyväksytyt erityisen 
huolestuttavat tehoaineet olisi 
tunnistettava yhteisön tasolla korvattaviksi 
aineiksi. Jäsenvaltioiden olisi 
säännöllisesti tarkasteltava uudelleen, 
voidaanko tällaisia tehoaineita sisältävät 
kasvinsuojeluaineet korvata vähemmän tai 
ei lainkaan riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä 
kasvinsuojeluaineilla tai vaihtoehtoisilla 
maatalouskäytännöillä.

Perustelu

Säädettyjen riskinhallintatoimien moitteetonta soveltamista on pelloilla mahdotonta valvoa. 
Siksi mainitut aineet olisi jätettävä pois sallittujen aineiden luettelosta tai tunnistettava 
korvattaviksi aineiksi, joiden sijasta käytetään vähemmän vaarallisia tuotteita tai muita kuin 
kemiallisia kasvinsuojelumenetelmiä. 

Tarkistus 11
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava kieltää 
tai olla hyväksymättä kasvinsuojeluaineita 
maansa erityisten luonnon-, ilmasto- tai 
maataloustuotannon olosuhteiden 
huomioon ottamiseksi tai jos mainittujen 
tuotteiden käyttö olisi vastoin kansallista 
toimintasuunnitelmaa torjunta-aineista 
aiheutuvien riskien ja niistä riippuvuuden 
vähentämiseksi (kansallinen torjunta-
aineita koskeva toimintasuunnitelma).
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Perustelu

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.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tehoaineiden lisäksi 
kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
suoja-aineita tai tehosteaineita, joista olisi 
annettava samanlaiset säännöt. Olisi 
laadittava tällaisten aineiden tarkastelussa 
tarvittavat tekniset säännöt. Markkinoilla 
jo olevia aineita olisi tarkasteltava vasta, 
kun säännöt on laadittu.

(18) Tehoaineiden lisäksi 
kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
suoja-aineita tai tehosteaineita, joista olisi 
annettava samanlaiset säädökset. Olisi 
laadittava tällaisten aineiden tarkastelussa 
tarvittavat säännökset komission 
säädösehdotuksen pohjalta. Markkinoilla 
jo olevia aineita olisi tarkasteltava vasta, 
kun säännöt on laadittu.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän ehdottamaa 26 artiklan muutosta, jonka mukaan arviointi 
hyväksyttäisiin yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista laatia
luettelo apuaineista, joita ei tulisi
sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää 
myös apuaineita. On aiheellista hyväksyä 
luettelo sallituista apuaineista, joita saa
sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin. 

Perustelu

Apu- ja tehosteaineet saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Siksi ne on 
hyväksyttävä ja sisällytettävä sallittujen aineiden luetteloon. 

Tarkistus 14
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on 
taattava suojelun korkea taso. Varsinkin 
ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö 

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

on asetettava kasvintuotannon 
parantamisen edelle kasvinsuojeluaineiden 
lupia myönnettäessä. Ennen kuin 
kasvinsuojeluaineita saatetaan 
markkinoille, olisi siksi osoitettava, ettei 
niillä ole haitallisia vaikutuksia ihmisten, 
riskiryhmät mukaan lukien, tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön. 
Jäsenvaltion olisi voitava kieltää tai olla 
hyväksymättä kasvinsuojeluaineita, joista 
ei ole selkeästi hyötyä kasvintuotannolle 
kyseisen maan erityisolosuhteissa. 

Perustelu

Riskinarvioinnissa osoitetaan, että torjunta-aineella ei ole haitallista vaikutusta ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön. Kasvintuotannolle aiheutuvan mahdollisen hyödyn arvioinnin on 
oltava erillinen vaihe menettelyssä.  
Jäsenvaltioita ei pidä velvoittaa hyväksymään torjunta-aineita, joista ei ole selkeää hyötyä, 
jotka pilaavat pohjavettä tai ovat kansallisten ympäristöalan ja terveydenhuollon 
toimintalinjojen sekä kansallisten torjunta-ainetoimintasuunnitelmien vastaisia

Tarkistus 15
Johdanto-osan 24 kappale

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

(24) Tarpeettoman päällekkäisen työn 
välttämiseksi, yrityksille ja jäsenvaltioille 
koituvan hallinnolliseen taakan 
keventämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden 
yhdenmukaisen saatavuuden 
helpottamiseksi muille jäsenvaltioille olisi
ilmoitettava yhden jäsenvaltion myöntämät 
luvat. Jäsenvaltion olisi voitava vahvistaa 
tai hylätä toisen jäsenvaltion myöntämä 
lupa taikka rajoittaa sitä 
maataloustuotantonsa erityistarpeiden 
perusteella tai säilyttääkseen suojelun 
korkeamman tason kansallisen torjunta-
aineita koskevan toimintasuunnitelmansa 
mukaisesti. 
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Perustelu

Tuotteiden 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 ajassa joko vahvistettava tai 
hylättävä lupa tai rajoitettava sitä oman kansallisen tilanteensa mukaisesti.
Ehdotettu kasvinsuojelutuotteiden vyöhykeperusteinen hyväksymismenetelmä muutetaan näin 
vastavuoroisen tunnistamisen järjestelmäksi, joka muistuttaa biosididirektiivin järjestelmää.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden 
olisi sallittava antaa lupa 
kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia, jos se on tarpeen 
kasvintuotantoa kohtaavan vaaran tai 
uhan takia, jota ei voida torjua muilla 
keinoilla. Tällaiset luvat on tarkistettava
yhteisön tasolla.

(26) Poikkeustapauksissa, jos se on 
tarpeen ekosysteemiä kohtaavan 
välittömän vaaran takia, jota ei voida 
muutoin torjua, on voitava käyttää
kasvinsuojeluaineita, jotka eivät ole tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia. Tällaiset tilapäiset poikkeukset
on hyväksyttävä yhteisön tasolla.

Perustelu

Vain poikkeukselliset, kokonaista ekosysteemiä uhkaavat vaarat ovat riittävä peruste 
sellaisten aineiden käyttöön, joita ei ole hyväksytty. Tällaiset poikkeukset on hyväksyttävä 
yhteisön tasolla.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Olisi perustettava 
tiedonvaihtojärjestelmä. Jäsenvaltioiden 
olisi saatettava toisten jäsenvaltioiden, 
viranomaisen ja komission saataville 
kasvinsuojeluaineen lupahakemuksen 
yhteydessä toimitetut tiedot ja tieteelliset 
asiakirjat.

(29) Olisi perustettava 
tiedonvaihtojärjestelmä. Jäsenvaltioiden 
olisi saatettava toisten jäsenvaltioiden, 
viranomaisen ja komission saataville 
kasvinsuojeluaineen lupahakemuksen 
yhteydessä toimitetut tiedot ja tieteelliset 
asiakirjat. Kaikki kasvinsuojeluaineen 
toksisuuden ja ekotoksisuuden arviointiin 
vaikuttavat tutkimukset ja tiedot on 
asetettava julkisesti saataville.
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Perustelu

Yleisön olisi voitava tutustua kaikkiin lupahakemusten yhteydessä toimitettuihin tietoihin ja 
tieteellisiin asiakirjoihin tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Tarkistus 18
Johdanto-osan 31 kappale

(31) Tutkimukset ovat merkittävä 
investointi. Tutkimustoiminnan 
kannustamiseksi tämä investointi olisi 
suojattava. Tästä syystä yhden hakijan 
jäsenvaltiossa esittämä tutkimus olisi 
suojattava toisen hakijan käytöltä. Suoja 
olisi kuitenkin rajattava ajallisesti kilpailun 
mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös 
rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka 
ovat tosiasiallisesti tarpeen 
sääntelytarkoituksessa, jotta hakijat eivät 
keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa 
esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.

(31) Tutkimukset ovat merkittävä 
investointi. Tutkimustoiminnan 
kannustamiseksi tämä investointi olisi 
suojattava. Tästä syystä yhden hakijan 
jäsenvaltiossa esittämä tutkimus olisi 
suojattava toisen hakijan käytöltä, lukuun 
ottamatta selkärankaisilla tehtyjä kokeita 
ja muita tutkimuksia, joiden ansiosta 
eläinkokeita voidaan välttää. Suoja olisi 
kuitenkin rajattava ajallisesti kilpailun 
mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös 
rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka 
ovat tosiasiallisesti tarpeen 
sääntelytarkoituksessa, jotta hakijat eivät 
keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa 
esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tietosuojaa on rajoitettava myös eläinkokeiden välttämiseksi.

Tarkistus 19
Johdanto-osan 32 kappale

(32) Olisi vahvistettava säännöt testien ja 
tutkimusten päällekkäisyyden 
välttämiseksi. Erityisesti olisi kiellettävä 
selkärankaisilla tehtävien tutkimusten 
toistaminen. Tältä osin olisi asetettava 
velvoite antaa selkärankaisia koskevat 
tutkimukset saataville kohtuullisin ehdoin.
Jotta toimijat tietäisivät, mitä tutkimuksia 
muut tahot ovat tehneet, jäsenvaltioiden 
olisi pidettävä yllä luetteloa tällaisista 
tutkimuksista, vaikka ne eivät kuuluisikaan 
edellä mainittuun tietojen pakollisen 

(32) Olisi vahvistettava säännöt testien ja 
tutkimusten päällekkäisyyden 
välttämiseksi. Erityisesti olisi kiellettävä 
selkärankaisilla tehtävien tutkimusten 
toistaminen. Tältä osin olisi asetettava 
velvoite antaa saataville selkärankaisia 
koskevat tutkimukset ja muut tutkimukset, 
joiden ansiosta eläinkokeita voidaan 
välttää. Jotta toimijat tietäisivät, mitä 
tutkimuksia muut tahot ovat tehneet, 
jäsenvaltioiden välitettävä viranomaiselle 
tällaiset tutkimukset, vaikka ne eivät 
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saataville saattamisen järjestelmään. kuuluisikaan edellä mainittuun tietojen 
pakollisen saataville saattamisen 
järjestelmään. Viranomaisen olisi luotava 
tällaisia tutkimuksia varten 
keskustietokanta.

Perustelu
Koska muutkin kuin selkärankaisilla tehdyt tutkimukset voivat auttaa välttämään eläinkokeita, 
ne on myös otettava mukaan. 
Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen vuoksi aiemmin tehdyistä 
testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden on käytettävä vain yhtä tietokantaa ennen testien 
tai tutkimusten suorittamista.
Tämä lisäisi myös menettelyn avoimuutta.

Tarkistus 20
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 31 päivänä 
toukokuuta 1999 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
1999/45/EY koskee torjunta-aineiden 
luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä.
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien, kasvien 
ja kasvituotteiden kuluttajien sekä 
ympäristön suojelun parantamiseksi 
edelleen on aiheellista vahvistaa erityisiä 
täydentäviä sääntöjä, joissa otetaan 
huomioon kasvinsuojeluaineiden käytön 
erityisehdot.

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 31 päivänä 
toukokuuta 1999 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
1999/45/EY koskee torjunta-aineiden 
luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä. 
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien, kasvien 
ja kasvituotteiden kuluttajien sekä 
ympäristön suojelun parantamiseksi on 
aiheellista antaa komission 
säädösehdotuksen pohjalta erityisiä 
säädöksiä, joissa otetaan huomioon 
kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän ehdottamaa 62 artiklan 1 kohdan muutosta, jonka mukaan 
erityiset merkintävaatimukset hyväksyttäisiin yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 21
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden 

(36) Olisi vahvistettava julkisesti saatavien
tietojen viljelyala- ja lajikohtaista
kirjaamista ja kasvinsuojeluaineiden 
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ja ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen 
jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden 
laatuseurannan kustannuksia.

käyttöä koskevia säännöksiä ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tason nostamiseksi siten, että taataan 
mahdollisen altistumisen jäljitettävyys, 
tehostetaan seurantaa ja valvontaa sekä 
pienennetään veden laatuseurannan 
kustannuksia. Kerättyjä tietoja olisi myös 
käytettävä torjunta-ainekuvauksen 
laatimiseksi, jotta torjunta-aineiden käyttö 
olisi jäljitettävissä elintarvikeketjussa. 

Perustelu

Tämä lisäisi avoimuutta. Tietojen asettaminen saataville tuotteen torjunta-ainekuvauksessa, 
jossa olisi tiedot kaikista siinä käytetyistä torjunta-aineista, olisi lisäkannustin torjunta-
aineiden käytön vähentämiselle. Lukuisat suuret vähittäiskauppaketjut vaativat 
tämänkaltaista kuvausta voidakseen vastata kuluttajien kysyntään.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 38 kappale

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

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

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän ehdottamaa 65 artiklan muutosta, jonka mukaan säännökset 
hyväksyttäisiin yhteispäätösmenettelyssä.



PR\662101FI.doc 17/85 PE 388.326v01-00

FI

Tarkistus 23
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

(46 a) Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä tehoaineita, 
uusia niiden hyväksyntä tai tarkistaa sitä, 
hyväksyä apuaineita, vahvistaa 
yhdenmukaistettuja menetelmiä 
tehoaineiden, suoja-aineiden ja 
tehosteaineiden sekä tarvittaessa 
olennaisten epäpuhtauksien ja 
apuaineiden luonteen ja määrän 
määrittämiseksi, vahvistaa sääntöjä 
vastaavuuden arviointia koskevien 
jäsenvaltioiden erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi, hyväksyä ohjeita 
vaatimustenmukaisuuden tarkistusten 
järjestämiseksi hyväksynnän uusimisen 
yhteydessä, hyväksyä yksityiskohtaisia 
sääntöjä kasvinsuojeluaineen 
hyväksymisvaatimuksesta poikkeamisen 
sallimiseksi tutkimus- ja 
kehitystarkoituksia varten, hyväksyä 
täytäntöönpanosääntöjä 
kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
varastointia ja käyttöä koskevien tietojen 
kirjaamisen yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi, hyväksyä asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevia teknisiä tai 
muita ohjeasiakirjoja sekä vahvistaa 
hyväksyttyjen tehoaineiden luettelo. 
Koska nämä ovat laajakantoisia 
toimenpiteitä, joilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai 
täydennetään sitä lisäämällä muita kuin 
keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä 
noudattaen päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta. 

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.
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Tarkistus 24
1 artikla

Kohde Kohde ja tarkoitus
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymistä kaupallisessa muodossa, 
niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja 
valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä 
säännöt niiden tehoaineiden, suoja-
aineiden ja tehosteaineiden 
hyväksymiseksi, joita kasvinsuojeluaineet 
sisältävät tai joista ne koostuvat, että 
liitännäisaineita ja apuaineita koskevat 
säännöt.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sekä 
säännöt niiden tehoaineiden, suoja-
aineiden ja tehosteaineiden 
hyväksymiseksi, joita kasvinsuojeluaineet 
sisältävät tai joista ne koostuvat, että 
liitännäisaineita ja apuaineita koskevat 
säännöt.

3. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu.
4. Tämä asetus perustuu 
varovaisuusperiaatteeseen, jotta 
varmistettaisiin, että markkinoille 
saatetuilla aineilla tai tuotteilla ei ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön.

Perustelu
Asetuksen tarkoitus, tavoite ja perusperiaatteet olisi ilmaistava 1 artiklassa, ei pelkästään 
johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus 25
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on 
yleinen tai erityinen vaikutus 
kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’.

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös 
mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on 
yleinen tai erityinen vaikutus 
kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai 
kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’. 
Sitä ei kuitenkaan sovelleta mikro-
organismeihin, viruksiin, feromoneihin ja 
biologisiin valmisteisiin sen jälkeen, kun 
on hyväksytty erityinen asetus biologisista 
torjunta-aineista.
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Perustelu

On korostettava, että käsillä olevan asetuksen säännöksillä pyritään vähentämään 
synteettisten kasvinsuojeluaineiden haitallisia vaikutuksia eivätkä ne aina sovellu biologisten 
torjunta-aineiden riskien ja mahdollisten vaikutusten arviointiin. Jotta viimeksi biologisten 
torjunta-aineiden erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, niistä olisi annettava erillinen 
asetus.

Tarkistus 26
3 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'tehoaineilla'
aineita, mukaan lukien niiden kaikki 
käyttövaiheessa ilmenevät 
aineenvaihduntatuotteet, mikro-
organismeja ja viruksia, joilla on yleinen 
tai erityinen vaikutus torjuttaviin 
organismeihin tai kasveihin, kasvinosiin 
tai kasvituotteisiin; 

Perustelu

Määritelmällä varmistetaan, että tehoainetta arvioitaessa mukaan otetaan myös kaikki 
tietyssä tuotteessa ilmenevät aineenvaihduntatuotteet. Määritelmä vastaa direktiivin 
91/414/ETY määritelmää.

Tarkistus 27
3 artiklan 4 alakohta

4) ’tarkkailtavalla aineella’ 4) ’tarkkailtavalla aineella’
kaikkia aineita, joille on ominaista 
haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai 
ympäristöön ja joita sisältyy 
kasvinsuojeluaineeseen tai joita syntyy 
kasvinsuojeluaineessa niin paljon, että 
haitallinen vaikutus syntyy.

kaikkia aineita, joille on ominaista 
haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai 
ympäristöön.

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti vaarallisiksi luokitellut aineet, 
joita sisältyy kasvinsuojeluaineeseen 
sellaisina pitoisuuksina, että ainetta on 
pidettävä direktiivin 1999/45/EY 
3 artiklassa tarkoitettuna vaarallisena 
aineena;

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti vaarallisiksi luokitellut aineet, 
joita sisältyy kasvinsuojeluaineeseen 
sellaisina pitoisuuksina, että ainetta on 
pidettävä direktiivin 1999/45/EY 
3 artiklassa tarkoitettuna vaarallisena 
aineena, sekä aineet, joilla on mahdollisia 
hormonitoimintaa häiritseviä, kehittyvään 
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hermostoon kohdistuvia neurotoksisia tai 
immunotoksisia vaikutuksia;

Perustelu

Tarkkailtavan aineen määritelmän on perustuttava kyseisen aineen luontaisiin ominaisuuksiin 
eikä määrälliseen riskinarviointiin.
Tarkkailtaviksi ei pidä määritellä vain aineita, jotka on jo luokiteltu vaarallisiksi, koska se 
vähentää korvattavien aineiden määrää. Direktiivissä 1999/45/EY ei oteta huomioon 
torjunta-aineiden hormonitoimintaa häiritseviä, neurotoksisia, kasvuun liittyviä neurotoksisia 
tai immunotoksisia ominaisuuksia.

Tarkistus 28
3 artiklan 9 alakohta

9) ’markkinoille saattamisella’ 9) ’markkinoille saattamisella’

kasvinsuojeluaineen hallussapitämistä 
myyntiä yhteisössä varten, myös 
myytäväksi tarjoamista tai muuta joko 
ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa
siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita 
siirtomuotoja. Kasvinsuojeluaineen 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen 
yhteisön alueelle katsotaan markkinoille 
saattamiseksi tässä asetuksessa 
tarkoitetussa merkityksessä;

kasvinsuojeluaineen hallussapitämistä 
myyntiä yhteisössä varten, myös 
myytäväksi tarjoamista tai muuta joko 
ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa 
siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita 
siirtomuotoja. Kasvinsuojeluaineen 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen sekä 
tuonti yhteisön alueelle katsotaan 
markkinoille saattamiseksi tässä 
asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä; 

Perustelu

Tuontituotteiden on oltava kaikkien tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus 29
3 artiklan 13 a alakohta (uusi)

(13 a) 'terveydellä'
täydellistä fyysistä, henkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia eikä pelkästään vapautta 
taudeista ja vajaakuntoisuudesta;

Perustelu

Maailman terveysjärjestön WHO:n käyttämä terveyden määritelmä olisi sisällytettävä 
tekstiin, sillä se liittyy asetuksen tavoitteeseen ja säännöksiin.
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Tarkistus 30
3 artiklan 13 b alakohta (uusi)

(13 b) 'riskiryhmillä"
henkilöitä, jotka on otettava erityisesti 
huomioon arvioitaessa 
kasvinsuojeluaineiden akuutteja ja 
kroonisia terveysvaikutuksia. Riskiryhmiä 
ovat raskaana olevat ja imettävät naiset, 
alkiot, sikiöt, imeväiset ja lapset, 
vanhukset, sairaat ja lääkkeitä nauttivat 
henkilöt sekä henkilöt, jotka työnsä tai 
asuinpaikkansa vuoksi altistuvat pitkällä 
aikavälillä korkeille torjunta-
ainepitoisuuksille.

Perustelu

Koska riskiryhmiin on hyväksyntämenettelyssä kiinnitettävä erityishuomiota, ne on myös 
määriteltävä asetuksen 3 artiklassa.

Tarkistus 31
3 artiklan 14 alakohta

14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’ 14) ’integroidulla tuholaistorjunnalla’
kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 
harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka 
ovat taloudellisesti perusteltuja ja 
minimoivat ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat riskit.
Integroidussa tuholaistorjunnassa 
painotetaan terveiden viljelykasvien 
kasvattamista siten, että maatalouden 
ekosysteemejä häiritään mahdollisimman 
vähän ja kannustetaan käyttämään 
luonnonmukaista tuholaistorjuntaa;

kaikkien käytettävissä olevien 
tuholaistorjuntatekniikoiden huolellista 
harkintaa ja sellaisten soveltuvien 
toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla 
ehkäistään tuholaispopulaatioiden 
kehittymistä ja pidetään 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden 
käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka 
ovat taloudellisesti ja ekologisesti 
perusteltuja ja minimoivat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit. Integroidussa tuholaistorjunnassa 
painotetaan terveiden viljelykasvien 
kasvattamista siten, että maatalouden 
ekosysteemejä häiritään mahdollisimman 
vähän ja etusijalle asetetaan viljelyyn 
liittyvät ennaltaehkäisevät toimet, 
mukautettujen lajikkeiden käyttö sekä 
muiden kuin kemiallisten kasvinsuojelu-
ja viljelymenetelmien käyttö;
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Perustelu

Integroidun tuholaistorjunnan määritelmään olisi sisällytettävä paitsi kasvinsuojelu- myös 
viljelynäkökohdat, jotka liittyvät mukautettujen lajikkeiden valintaan, vuoroviljelyyn ja 
ravinnestrategiaan, joilla voidaan huomattavasti vähentää kasvinsuojeluaineiden tarvetta.

Tarkistus 32
3 artiklan 17 alakohta

17) ’vyöhykkeellä’ Poistetaan.
liitteessä I määritettyä jäsenvaltioiden 
ryhmää, jossa maatalouteen, 
kasvinterveyteen ja ympäristöön (myös 
ilmastoon) liittyvät olosuhteet ovat 
verrattain samankaltaiset;

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on harhaanjohtava, koska se viittaa liitteessä I esitettyihin 
vyöhykkeisiin, joilla ei ole verrattain samankaltaisia maatalouteen, kasvinterveyteen ja 
ympäristöön liittyviä olosuhteita. Ehdotettu vyöhykejärjestelmä heikentää kansallista 
hyväksyntää, eikä se ole EY:n suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen, koska se 
menee pidemmälle kuin on tarpeen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi. Näihin 
tavoitteisiin voidaan päästä tarkistamalla vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ilman, 
että otetaan käyttöön vyöhykkeitä. 
Lisäksi vesihuolto-olosuhteet voivat olla erilaisia kolmen ehdotetun vyöhykkeen sisällä.

Tarkistus 33
3 artiklan 18 alakohta

18) ’hyvällä kasvinsuojelukäytännöllä’ 18) ’hyvällä kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä koskevalla käytännöllä’

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

käytäntöä, jossa tiettyjen viljelykasvien 
käsittelyt kasvinsuojeluaineilla valitaan, 
annostellaan ja ajoitetaan sallituissa 
käyttötarkoituksissa asetettujen 
edellytysten mukaisesti siten, että 
varmistetaan, että aineita käytetään vain 
pienin tarvittava määrä ottaen huomioon 
paikalliset olosuhteet sekä viljelmiä ja 
biologisia näkökohtia koskeva valvonta;
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Perustelu

Paras mahdollinen teho ei ole yksiselitteinen termi. Siksi on parempi varmistaa, että 
käytetään vain pienin tarvittava määrä. Hyvä kasvinsuojelukäytäntö on paljon ehdotuksen 
määritelmää laajempi käsite; ehdotuksen määritelmään on otettu pelkästään torjunta-
aineiden käyttöön liittyviä näkökohtia (ks. ’integroidun tuholaistorjunnan määritelmä edellä). 
Siksi määritelmää on täsmennettävä siten, että siinä viitataan vain kasvinsuojeluaineisiin.

Tarkistus 34
3 artiklan 21 alakohta

21) ’tietosuojalla’ 21) ’tietosuojalla’

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

testin tai tutkimuksen, lukuun ottamatta 
selkärankaisilla tehtyjä kokeita ja muita 
kokeita ja tutkimuksia, joiden ansiosta 
eläinkokeita voidaan välttää, kuulumista 
tietosuojan piiriin, jos sen omistajalla on 
oikeus estää käyttämästä sitä toisen 
henkilön hyödyksi.

Perustelu

Olisi lisättävä, että testin tai tutkimuksen omistaja ei voi estää sen käyttämistä, jos sen 
ansiosta voidaan välttää eläinkokeita.

Tarkistus 35
4 artiklan 1 kohta

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

1. Tehoaine hyväksytään liitteen II 
mukaisesti, jos tieteellisen ja teknisen 
nykytietämyksen perusteella on todistettu, 
että kyseisessä liitteessä olevassa 2 ja 3 
kohdassa vahvistetut hyväksymiskriteerit 
huomioon ottaen kyseistä tehoainetta 
sisältävät kasvinsuojeluaineet täyttävät 
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Näitä edellytyksiä on 
käytettävä rajoittavina perusteina.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että rajoittavia perusteita käytetään tehoaineiden käytöstä poistamiseksi 
ja että hallintatoimenpiteet eivät riitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 
tiettyjen aineiden luontaiselta vaarallisuudelta. Näin asetus saatetaan vastaamaan 
edistyksellisempiä ja progressiivisia toimintalinjoja ja kemikaalien arviointivälineitä, kuten 
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nk. POP-yleissopimus, jossa tietyt vaaralliset aineet poistetaan käytöstä, koska niitä ei voida 
valvoa ympäristöön päästämisen jälkeen.

Tarkistus 36
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Kasvinsuojeluaineiden jäämien, jotka 
syntyvät hyvän kasvinsuojelukäytännön 
mukaisen käytön seurauksena, on 
täytettävä seuraavat edellytykset:

2. Kasvinsuojeluaineiden jäämien on 
täytettävä seuraavat edellytykset:

Perustelu

Yleensä ottaen torjunta-aineiden käyttö ei ole läheskään asianmukaista, miksi on virhe 
olettaa, että niitä käytetään aina hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisesti. Sen sijaan tämän 
artiklan 3 kohtaan olisi lisättävä ilmaisu "realistiset käyttöolosuhteet". Tämä vastaa myös 
direktiiviin 91/414 sisällytettyjen nykyisten testausohjeiden määräyksiä, joiden mukaan on 
otettava huomioon käytännön käyttöolosuhteet ja realistiset käyttöolosuhteet.

Tarkistus 37
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia 
ihmisten, erityisesti raskaana olevien ja 
imettävien naisten, alkioiden, sikiöiden, 
imeväisten ja lasten kaltaisten 
riskiryhmien terveyteen tai eläinten 
terveyteen, ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen;

Perustelu
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aineilla ei saa olla negatiivisia vaikutuksia ihmisen 

terveyteen, etenkään sikiöiden ja lasten kaltaisiin riskiryhmiin, eikä ympäristöön. Tämä 
vastaa Euroopan parlamentin kantaa (päätöslauselma P5_TA(2002)0276) ja neuvoston 
kantaa aikaisempaan komission tiedonantoon direktiivin 91/414 tarkistamisesta.

Tarkistus 38
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

c) kaikkien hyväksyttyjen aineiden 
jäämien mittaamiseksi on oltava 
standardoituja, kaikissa jäsenvaltioissa 
yleisesti käytettäviä menetelmiä, jotka ovat 
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riittävän herkkiä suhteessa riskitasoihin 
ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. 
Jäämät on voitava havaita yhteisillä 
monijäämämenetelmillä sellaisina kuin 
EU:n viitelaboratoriot niitä soveltavat. 

Perustelu

Tarkistus tuo artiklaan kaksi ulottuvuutta. Ensiksi, että kaikkia hyväksyttyjä torjunta-aineita 
varten on oltava menetelmät jäämien tunnistamiseksi. Näin ei nykyään ole, koska 
laboratorioiden standardilaitteistoilla pystytään tunnistamaan vain rajallinen määrä aineiden 
jäämiä. Toiseksi, terveysvaikutusten arviointimenetelmien on oltava riittävän herkkiä 
suhteessa riskitasoihin ympäristön ja biologian eri osa-alueilla, jotta niissä ei sivuuteta 
vaikutuksia, joita ei kyetä helposti havaitsemaan yleisesti käytössä olevilla menetelmillä.

Tarkistus 39
4 artiklan 3 kohdan johdantokappale

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

3. Kasvinsuojeluaineiden käytön, joka on 
asianmukaista ja jossa otetaan huomioon 
realistiset käyttöolosuhteet, on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Perustelu
Yleensä ottaen torjunta-aineiden käyttö ei ole läheskään asianmukaista, miksi on virhe 
olettaa, että niiden käyttöolosuhteet ovat aina "normaaleja". Sen sijaan tässä olisi puhuttava 
"realistisista" käyttöolosuhteista. Tämä vastaa myös direktiiviin 91/414 sisällytettyjen 
nykyisten testausohjeiden määräyksiä, joiden mukaan on otettava huomioon käytännön 
käyttöolosuhteet ja realistiset käyttöolosuhteet.

Tarkistus 40
4 artiklan 3 kohdan b alakohta

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

b) sillä ei saa olla välittömiä tai 
myöhemmin ilmeneviä haitallisia 
vaikutuksia ihmisten, erityisesti raskaana 
olevien ja imettävien naisten, alkioiden, 
sikiöiden, imeväisten ja lasten kaltaisten 
riskiryhmien terveyteen tai eläinten 
terveyteen suoraan tai juomaveden, 
elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, mukaan lukien 
käyttöpaikasta kaukana olevilla alueilla, 
joille kasvinsuojeluaineet ovat 
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kaukokulkeutuneet ympäristössä,
vaikutuksia työterveyteen eikä muita 
epäsuoria vaikutuksia ottaen huomioon 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset, eikä 
pohjaveteen;

Perustelu

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aineilla ei pitäisi olla mitään negatiivisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen, etenkään käyttöpaikan lähellä asuvien tai oleskelevien ja torjunta-aineille 
säännöllisesti altistuvien henkilöiden tai torjunta-ainealtistumille erityisen herkkien, sikiöiden 
ja lasten kaltaisten riskiryhmien terveyteen, tai ympäristöön. Tämä vastaa Euroopan 
parlamentin kantaa (päätöslauselma P5_TA(2002)0276) ja neuvoston kantaa aikaisempaan 
komission tiedonantoon direktiivin 91/414 tarkistamisesta. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
myös kasvinsuojeluaineiden kaukokulkeutumiseen ympäristössä.

Tarkistus 41
4 artiklan 3 kohdan e alakohta

e) sillä ei saa olla kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön, ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

e) sillä ei saa olla kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön, ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

i) sen vaiheet ja kulkeutuminen 
ympäristössä, erityisesti pintavesien sekä 
suisto- ja rannikkovesien, juomaveden, 
pohjaveden, ilman ja maaperän 
saastuminen;

i) sen vaiheet ja kulkeutuminen 
ympäristössä, erityisesti pintavesien sekä 
suisto- ja rannikkovesien, juomaveden, 
pohjaveden, ilman ja maaperän 
saastuminen, mukaan lukien 
käyttöpaikasta kaukana olevat alueet, 
joille kasvinsuojeluaineet ovat 
kaukokulkeutuneet ympäristössä;

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin 
lajeihin;

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin 
lajeihin;

iii) sen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen.

iii) sen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemiin.

Perustelu
Monilla torjunta-aineilla on epäsuoria vaikutuksia ekosysteemiin, esimerkiksi ravintoketjun 
välityksellä (saalishyönteisten laajamittaisesta vähenemisestä johtuva lintukantojen 
pieneneminen maatalouden ekosysteemeissä). Nämä vaikutukset on otettava mahdollisimman 
pitkälle huomioon.
Erityishuomiota on kiinnitettävä myös ympäristövaikutuksiin, joita kasvinsuojeluaineiden 
kaukokulkeutumisella ympäristössä on, esimerkiksi arktisella alueella.
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Tarkistus 42
4 artiklan 4 kohta

4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 ja 
3 kohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, 
kun täyttyminen on osoitettu vähintään 
yhden kyseistä tehoaineitta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman
edustavan käyttötarkoituksen osalta.

4. 4. Tehoaineen hyväksymisen osalta 1, 2 
ja 3 kohdan edellytysten katsotaan 
täyttyvän, kun täyttyminen on osoitettu 
vähintään kolmen kyseistä tehoaineitta 
sisältävän kasvinsuojeluaineen kaikkien 
edustavien käyttötarkoitusten osalta.

Perustelu

Kaikki mahdolliset kasvinsuojeluaineen käyttöolosuhteet on otettava huomioon aineen 
hyväksynnästä päätettäessä.

Tarkistus 43
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Eläinkokeiden välttäminen

Eläinkokeiden välttämiseksi on 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona.

Perustelu

Eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisö ja 
jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimuksen täysimääräisesti huomioon eri alojen 
politiikkaa laatiessaan ja täytäntöön pannessaan. Jotta voidaan varmistaa, että tämän 
asetuksen soveltamisesta johtuvia eläinkokeita tehdään mahdollisimman vähän, asetukseen on 
sisällytettävä vaatimus eläinkokeiden käytöstä vain viimeisenä keinona. Tämä vastaa myös 
REACH-järjestelmän vaatimuksia.

Tarkistus 44
6 artiklan i a alakohta (uusi)

i a) sellaisen käytön rajoittaminen tai 
kieltäminen, joka on vastoin integroidun 
tuholaistorjunnan järjestelmiä tai jopa 
haittaa niitä, kuten maaperän kemiallinen 
käsittely;
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Perustelu

Erityisiä käyttötapoja, jotka eivät sovi yhteen integroidun tuholaistorjunnan kaltaisten hyvien 
käytäntöjen kanssa, olisi rajoitettava.

Tarkistus 45
7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. 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.

1. 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 sen 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.
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Perustelu

Teollisuuden ei pidä antaa valita esittelevää jäsenvaltiota. Hakemukset olisi toimitettava 
viranomaiselle, ja jäsenvaltioiden olisi sovittava keskenään, mikä niistä alkaa esitteleväksi 
jäsenvaltioksi. Erimielisyydet ratkaistaan komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 46
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 kolmen tehoainetta sisältävän 
kasvinsuojeluaineen kaikkia edustavia 
käyttötarkoituksia laajalti viljellyllä 
viljelykasvilla koskevat tiedot, joista käy 
ilmi, että 4 artiklan vaatimukset täyttyvät, 
mukaan lukien siementen 
kuorrutustuotteet, jos tällaisesta 
käyttötarkoituksesta on määrätty; jos 
toimitetut tiedot eivät kata kaikkia 
vyöhykkeitä tai koskevat viljelykasvia, 
joka ei ole laajalti viljelty, tämä on 
perusteltava; 

Perustelu

Siementen kuorrutustuotteilla (esimerkiksi fiproniili ja imidaklopridi) on osoitettu olevan 
akuutteja myrkyllisiä vaikutuksia mehiläisiin, joita ei ole otettu huomioon riskinarvioinnissa.
Siksi asetukseen on sisällytettävä säännös asiasta.

Tarkistus 47
8 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) 75 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettujen tehoaineita koskevien 
tietovaatimusten kunkin kohdan osalta 
testien ja tutkimusten tiivistelmät ja 
tulokset, niiden omistajan nimi sekä testit 
ja tutkimukset suorittaneen henkilön tai 
laitoksen nimi;

b) 3 kohdassa tarkoitettujen tehoaineita 
koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan 
osalta testien ja tutkimusten tiivistelmät ja 
tulokset, niiden omistajan nimi sekä testit 
ja tutkimukset suorittaneen henkilön tai 
laitoksen nimi;

Perustelu

Tietovaatimuksia koskevat säännökset ovat olennainen osa hyväksyntämenettelyä; niitä olisi 
säänneltävä lainsäädäntömenettelyssä, ei komitologiapäätöksellä.
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Tarkistus 48
8 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) 75 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen kasvinsuojeluaineita 
koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan 
osalta sellaisten testien ja tutkimusten 
tiivistelmät ja tulokset, niiden omistajan 
nimi sekä sellaiset testit ja tutkimukset 
suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi, 
jotka ovat merkittäviä 4 artiklassa 
tarkoitettujen kriteerien arvioimiseksi 
yhden tai useamman kasvinsuojeluaineen 
osalta, joka on a kohdassa tarkoitettujen 
käyttötarkoituksen kannalta edustava, 
ottaen huomioon, että tehoaineen 
edustavien käyttötarkoitusten ehdotetusta 
rajoitetusta laajuudesta johtuvat, 
2 kohdassa säädetyssä asiakirja-aineistossa 
olevat puutteet saattavat johtaa
hyväksynnän rajoittamiseen;

c) 3 kohdassa tarkoitettujen 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten kunkin kohdan osalta 
sellaisten testien ja tutkimusten tiivistelmät 
ja tulokset, niiden omistajan nimi sekä 
sellaiset testit ja tutkimukset suorittaneen 
henkilön tai laitoksen nimi, jotka ovat 
merkittäviä 4 artiklassa tarkoitettujen 
kriteerien arvioimiseksi yhden tai 
useamman kasvinsuojeluaineen osalta, joka 
on a kohdassa tarkoitettujen 
käyttötarkoitusten kannalta edustava, 
ottaen huomioon, että tehoaineen 
edustavien käyttötarkoitusten ehdotetusta 
rajoitetusta laajuudesta johtuvat, 
2 kohdassa säädetyssä asiakirja-aineistossa 
olevat mitkä tahansa puutteet johtavat 
tehoaineen hyväksynnän epäämiseen;

Perustelu
Puutteelliset tai virheellisiä tietoja sisältävät asiakirja-aineistot olisi hylättävä.
Tietovaatimuksia koskevat säännökset ovat olennainen osa hyväksyntämenettelyä; niitä olisi 
säänneltävä lainsäädäntömenettelyssä, ei komitologiapäätöksellä.

Tarkistus 49
8 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) jokaisen selkärankaisilla eläimillä 
tehtävän kokeen tai tutkimuksen osalta 
perustelut suoritetuista toimenpiteistä 
eläinkokeiden ja selkärankaisilla eläimillä 
tehtävän päällekkäisen testauksen 
välttämiseksi;

Perustelu

Hakemuksissa olisi edellytettävä perusteluja suoritetuista toimenpiteistä eläinkokeiden 
välttämiseksi yleensä, sillä näin päästään helpommin siihen, että tämän asetuksen vuoksi 
tehtävät eläinkokeet pysyvät mahdollisimman vähäisinä.
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Tarkistus 50
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 määritetään asetuksessa, 
joka annetaan EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen, johon sisällytetään direktiivin 
91/414/ETY liitteissä II ja III tarkoitetut 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevat vaatimukset tarvittavin 
muutoksin ja jossa säädetään toimista 
eläinkokeiden käytön minimoimiseksi, 
erityisesti eläinkokeita korvaavista 
menetelmistä ja älykkäistä 
testausstrategioista. Vastaavat 
tietovaatimukset suoja-aineille ja 
tehosteaineille määritetään EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tietovaatimuksia koskevat säännökset ovat olennainen osa hyväksyntämenettelyä; niitä olisi 
säänneltävä lainsäädäntömenettelyssä, ei komitologiapäätöksellä. Eläinkokeita olisi 
edellytettävä mahdollisimman vähän.

Tarkistus 51
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 ja 
ympäristöön. 

Perustelu

Hakija on velvoitettava keräämään ja tekemään yhteenveto kaikesta tieteellisestä 
kirjallisuudesta, jossa käsitellään tiettyä ainetta. 
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Tarkistus 52
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

2. Viranomainen tekee 90 päivän kuluessa 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä päätelmän siitä, 
voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 
4 artiklan vaatimukset, esittää päätelmälle 
asianmukaiset perustelut ja mahdollisesti 
huomioon otetut julkiset huomautukset, ja 
ilmoittaa asiasta hakijalle, jäsenvaltioille ja 
komissiolle. Viranomainen julkistaa 
päätelmän viikon kuluttua sen 
hyväksymisestä.

Perustelu

Menettelyn avoimuutta olisi lisättävä. 

Tarkistus 53
13 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Hakijalle on annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

Hakijalle ja kaikille, jotka ovat esittäneet 
kirjallisia huomautuksia 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, on annettava mahdollisuus 
esittää huomautuksensa 
tarkastelukertomuksesta. 

Tarkastelukertomus on asetettava 
julkisesti saataville ja toimitettava 
Euroopan parlamentille.

Perustelu

Menettelyn avoimuutta olisi lisättävä.

Tarkistus 54
13 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta

2. Asetus annetaan 76 artiklan 3 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen 1 
kohdassa tarkoitetun 
tarkastelukertomuksen, asiaa koskevien 
muiden perusteltujen seikkojen ja 
varovaisuusperiaatteen perusteella, kun 

2. Asetus ja sen asianmukaiset perustelut
annetaan 76 artiklan 3 a kohdassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelukertomuksen, asiaa 
koskevien muiden perusteltujen seikkojen 
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asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklan 1 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä 
sovelletaan, ja asetuksessa säädetään, että 

ja varovaisuusperiaatteen perusteella, kun 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklan
1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä 
sovelletaan, ja asetuksessa säädetään, että

a) tehoaine hyväksytään, tarvittaessa 6 
artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja 
rajoituksin;

a) tehoaine hyväksytään, tarvittaessa 6 
artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja 
rajoituksin; ja sisällytetään liitteeseen II a;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa. Menettelyn avoimuutta olisi parannettava. Siksi olisi jatkettava käytäntöä, 
että hyväksytyt aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.

Tarkistus 55
13 artiklan 3 kohta

3. Komissio pitää yllä luetteloa 
hyväksytyistä tehoaineista.

3. Komissio pitää yllä ajan tasalle 
saatettua luetteloa hyväksytyistä 
tehoaineista liitteessä II a ja julkaisee 
tämän luettelon Internet-sivuilla.

Perustelu

Menettelyn avoimuutta olisi parannettava. Siksi olisi jatkettava käytäntöä, että hyväksytyt 
aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.

Tarkistus 56
14 artiklan 2 kohta

2. Uusiminen on voimassa toistaiseksi. 2. Lupa voidaan uusia yhden tai 
useamman kerran korkeintaan 
kymmeneksi vuodeksi.

Perustelu

Ehdotetussa tekstissä jäsenvaltio uusii kasvinsuojeluaineen luvan uusittuaan tehoaineen 
hyväksynnän (43 artiklan 6 kohta). Tämä merkitsee, että lupa olisi ensimmäisen uusimisen 
jälkeen periaatteessa ajallisesti rajaamaton. Tämä on vastoin ennalta varautumisen 
periaatetta ja periaatetta, että päätökset tehdään tieteellisen ja teknisen nykytietämyksen 
perusteella, kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään, ja periaatetta, että on 
taattava suojelun korkea taso (johdanto-osan 21 kappale).
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Tarkistus 57
17 artiklan 2 kohdan johdantokappale

Voimassaolon jatkoajan pituus 
vahvistetaan seuraavien tietojen 
perusteella:

Voimassaolon jatkoajan pituus ei saa 
ylittää sitä, mikä on tarpeen, ja se 
vahvistetaan seuraavien tietojen 
perusteella:

Perustelu

Jäsenvaltioissa (etenkin Alankomaissa) on saatu kasvinsuojeluaineiden lupien vastaavasta 
jatkamisesta kokemusta, joka osoittaa, että jatkoajoista voi pian tulla tavanomainen käytäntö 
ja että jatkoajat voivat kestää hyvin pitkään. Siksi on täsmennettävä, että jatkoaika on 
poikkeus ja se olisi rajattava ajallisesti minimiin.

Tarkistus 58
18 artiklan b alakohta

b) maininta tarvittavista toimitettavista 
tiedoista;

b) maininta tarvittavista toimitettavista 
tiedoista, mukaan lukien toimet, joilla 
vähennetään eläinkokeita 
mahdollisimman paljon, erityisesti 
testausmenetelmät, joissa ei käytetä 
eläimiä sekä älykkäät testausstrategiat;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen vuoksi tehdään mahdollisimman vähän 
eläinkokeita, ohjelmaan olisi sisällytettävä tätä näkökohtaa edistäviä toimia.

Tarkistus 59
19 artikla

Jäljempänä 76 artiklan 3 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen annetussa 
asetuksessa on vahvistettava säännökset 
uusimis- ja uudelleentarkastelumenettelyn 
sekä tarvittaessa 18 artiklassa säädetyn 
työohjelman täytääntöönpanemiseksi.

Jäljempänä 76 artiklan 3 a kohdassa
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen annetussa 
asetuksessa on vahvistettava säännökset 
uusimis- ja uudelleentarkastelumenettelyn 
sekä tarvittaessa 18 artiklassa säädetyn 
työohjelman täytääntöönpanemiseksi.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.
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Tarkistus 60
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 a 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.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden varastojen loppuun käyttämistä varten pitäisi myöntää enintään yksi 
kausi.  

Tarkistus 61
21 artiklan 1 kohta

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.

Jos komissio katsoo olevan merkkejä siitä, 
ettei aine enää täytä 4 artiklassa säädettyjä 
edellytyksiä, tai 6 artiklan f alakohdan 
mukaisesti vaadittuja lisätietoja ei ole 
toimitettu, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille, viranomaiselle ja 
tehoaineen tuottajalle ja asettaa määräajan, 
jossa tuottajan on esitettävä 
huomautuksensa.

Jos komissio katsoo olevan merkkejä siitä, 
ettei aine enää täytä 4 artiklassa säädettyjä 
edellytyksiä, tai 6 artiklan f alakohdan 
mukaisesti vaadittuja lisätietoja ei ole 
toimitettu, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille, viranomaiselle ja 
tehoaineen tuottajalle ja asettaa määräajan, 
jossa tuottajan on esitettävä 
huomautuksensa.
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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 
sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset 
tavoitteet saattavat vaarantua.
Komission julkaisemassa vuosittaisessa 
torjunta-aineiden jäämiä koskevassa 
seurantakertomuksessa tarkastellaan 
uudelleen kymmenen sellaisen tehoaineen 
hyväksyntää, joiden on havaittu 
useimmiten ylittävän jäämien 
enimmäismäärät. Jos sama aine päätyy 
kyseiseen luetteloon toistuvasti, 
hyväksyntä peruutetaan. 

Perustelu

Komissio voi milloin tahansa tarkastella tiettyä ainetta uudelleen, mutta olisi tehtävä selväksi, 
että muut instituutiot tai sidosryhmät voivat pyytää uudelleen tarkastelemista.
On välttämätöntä, että aineen hyväksyntää voidaan harkita uudelleen, jos direktiivissä 
2000/60/EY asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Lisäksi direktiivin 2000/60/EY ja käsiteltävä 
olevan asetuksen palautemekanismi kannustaa tuottajia harkitsemaan vakavasti vastuutaan 
koko tuoteketjussa. 

Tarkistus 62
21 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos komissio katsoo, että 4 artiklassa 
tarkoitetut kriteerit eivät enää täyty tai että 
6 artiklan f kohdan mukaisesti vaadittuja 
lisätietoja ei ole toimitettu, asetus 
hyväksynnän peruuttamiseksi tai 
muuttamiseksi annetaan 76 artiklan 3 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jos komissio katsoo, että 4 artiklassa 
tarkoitetut kriteerit eivät enää täyty tai että 
6 artiklan f kohdan mukaisesti vaadittuja 
lisätietoja ei ole toimitettu, asetus 
hyväksynnän peruuttamiseksi tai 
muuttamiseksi annetaan 76 artiklan 3 a 
kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.
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Tarkistus 63
21 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Jos komissio toteaa, että direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan iv alakohdan ja b alakohdan i 
alakohdan sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisia tavoitteita, jotka koskevat 
prioriteettiaineista aiheutuvan 
pilaantumisen vähentämistä, ei kyetä 
saavuttamaan, asetus hyväksynnän 
peruuttamiseksi tai muuttamiseksi 
annetaan 76 artiklan 3 a kohdassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.  

Perustelu

On välttämätöntä, että aineen hyväksyntää voidaan harkita uudelleen, jos direktiivissä 2000/60/EY 
asetettuja tavoitteita ei saavuteta tietyn aineen kohdalla. Menettelyn on oltava sopusoinnussa 
uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Tarkistus 64
23 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Muut perusaineet hyväksytään 2–6 
kohdan mukaisesti. Poiketen siitä, mitä 5 
artiklassa säädetään, hyväksyntä on 
voimassa toistaiseksi. Kyseisissä kohdissa 
muulla perusaineella tarkoitetaan 
tehoainetta

1. Muut perusaineet hyväksytään 2–6 
kohdan mukaisesti. Kyseisissä kohdissa 
muulla perusaineella tarkoitetaan 
tehoainetta:

Perustelu

Asetuksessa ei pidä säätää perusaineiden rajaamattomasta hyväksynnästä. Niitä olisi 
tehoaineiden tavoin tarkasteltava säännöllisesti uudelleen uusimpien tieteellisten tietojen 
mukaisesti. 

Tarkistus 65
23 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa 
säädetään, muu perusaine hyväksytään, jos 
kyseisen aineen käyttöä muissa 
tarkoituksissa kuin kasvinsuojeluaineena 

2. Muu perusaine hyväksytään 4 artiklan 
mukaisesti, jos kyseisen aineen käyttöä 
muissa tarkoituksissa kuin 
kasvinsuojeluaineena sääntelevän yhteisön 
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sääntelevän yhteisön muun lainsäädännön 
mukaisesti suoritetut asiaa koskevat 
tutkimukset osoittavat, että aineella ei ole 
välittömiä tai pidemmällä aikavälillä 
ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten 
tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomia 
haittavaikutuksia ympäristöön.

muun lainsäädännön mukaisesti suoritetut 
asiaa koskevat tutkimukset osoittavat, että 
aineella ei ole välittömiä tai pidemmällä 
aikavälillä ilmeneviä haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen eikä 
kohtuuttomia haittavaikutuksia 
ympäristöön ja edellyttäen, että 
kasvinsuojeluaineissa olevia tehoaineita 
koskevien tietovaatimusten jokainen 
kohta on täytetty ja että päätöksenteossa 
noudatetaan samoja menettelyjä.   

Perustelu

Riskinarviointimenettelyä on sovellettava pakollisena myös tehoaineisiin.

Tarkistus 66
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. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa säädetään, 4 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine 
hyväksytään kertaalleen enintään viiden 
vuoden ajaksi, jos muut jo hyväksytyt 
tehoaineet tai maataloudessa käytetyt 
vaihtoehtoiset menettelyt tai käytännöt 
ovat huomattavasti vähemmän myrkyllisiä 
kuluttajille tai käyttäjille tai aiheuttavat 
huomattavasti vähemmän riskejä 
ympäristölle. Arvioinnissa otetaan 
huomioon liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
asetetut kriteerit.

Perustelu

Korvattavien aineiden hyväksyminen seitsemän vuoden ajaksi on selvästi liikaa, kun otetaan 
huomioon, että muut aineet hyväksytään kymmenen vuoden ajaksi ja korvaaminen toteutetaan 
markkinoilla jo olevilla vaihtoehdoilla. Esimerkiksi Ruotsissa saatettiin torjunta-aineiden 
korvaamisohjelma päätökseen asettamalla vaihtoehtojen löytämiselle viiden vuoden 
määräaika. Ensisijaisena tavoitteena olisi oltava, että kasvinsuojeluaineet korvataan muilla 
kuin kemikaaliperäisillä vaihtoehdoilla.
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Tarkistus 67
24 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. Jäsenvaltiot voivat täydentää 
korvaamista hyväksymällä ainoastaan 
vähiten haitalliset tehoaineet tietylle 
viljelykasville. Jos kyseistä viljelykasvia 
varten on käytettävissä muita kuin 
kemikaaliperäisiä menetelmiä ja 
käytänteitä, korvattavaa ainetta sisältäviä 
kasvinsuojeluaineita ei hyväksytä.

Perustelu

Toisen vaiheen korvaaminen käynnistetään Euroopan kemikaaliluettelolla sekä integroituun 
viljelystrategiaan perustuvalla viljelykasvikohtaisella harkinnalla. Jos käytettävissä on muita 
kuin kemikaaliperäisiä menetelmiä ja käytänteitä, korvattavaa ainetta sisältäviä 
kasvinsuojeluaineita ei hyväksytä. Jäsenvaltioiden olisi voitava mennä EU:n korvattavien 
aineiden luetteloa pidemmälle, jotta ne voivat hoitaa torjunta-aineiden käytön 
erityisongelmia.

Tarkistus 68
25 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Suoja-aineita ja tehosteaineita 
hyväksyttäessä 1 kohdan katsotaan 
täyttyneen tyydyttävästi, kun on todettu, 
että vähintään yhden kasvinsuojeluaineen 
yksi tai useampi edustava käyttötarkoitus 
on 4 artiklan mukainen kutakin sellaista 
erilaista tehoainetta kohden, johon suoja-
ainetta tai tehosteainetta on yhdistetty. 

Perustelu

Suoja-aineita ja tehosteaineita on arvioitava niiden eri tehoaineiden perusteella, joihin niitä 
yhdistetään.

Tarkistus 69
26 artikla

Viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta annetaan 76 artiklan 3 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 
asetus, jolla vahvistetaan työohjelma niiden 

Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta annetaan EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen asetus, 
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tehosteaineiden ja suoja-aineiden 
vaiheittaiseksi arvioimiseksi, jotka jo olivat 
markkinoilla asetuksen tullessa voimaan. 
Asetuksessa on vahvistettava 
tietovaatimukset sekä ilmoitus-, evaluointi-
, arviointi- ja päätöksentekomenettelyt. 
Asetuksella on vaadittava asianomaisia 
tahoja toimittamaan asetetussa määräajassa 
kaikki tarvittavat tiedot komissiolle, 
viranomaiselle ja jäsenvaltiolle.

jolla vahvistetaan työohjelma niiden 
tehosteaineiden ja suoja-aineiden 
vaiheittaiseksi arvioimiseksi, jotka jo olivat 
markkinoilla asetuksen tullessa voimaan. 
Asetuksessa on vahvistettava 
tietovaatimukset, eläinkokeiden 
minimoimista koskevat toimet sekä 
ilmoitus-, evaluointi-, arviointi- ja 
päätöksentekomenettelyt.  Asetuksella on 
vaadittava asianomaisia tahoja 
toimittamaan asetetussa määräajassa kaikki 
tarvittavat tiedot komissiolle, 
viranomaiselle ja jäsenvaltiolle.

Perustelu

Nykyisten suoja- ja tehosteaineiden uudelleen tarkastelemista ei pidä käsitellä 
komitologiapäätöksellä, vaan EY:n perustamissopimukseen pohjautuvalla 
lainsäädäntömenettelyllä.

Tarkistus 70
27 artikla

Kieltäminen Apuaineet
1. Apuaine kielletään, jos todetaan, että 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 realististen 
käyttöolosuhteiden 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 realististen 
käyttöolosuhteiden mukaista, 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 kielletyt 
apuaineet sisällytetään liitteeseen III 
76 artiklan 3 a kohdassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen.
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Perustelu
Apuaineet saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Niiden hyväksymisestä ja 
sallittujen aineiden luetteloon sisällyttämisestä olisi siis päätettävä uuden 
komitologiapäätöksen säännösten mukaisesti, kuten suoja- ja tehosteaineiden yhteydessä 
tehdään (ks. 25 artikla).  

Hyvien käytänteiden olisi oltava lähtökohtana, mutta tätä ei voida taata. Sen sijaan olisi 
säädettävä realistisista käyttöolosuhteista, kuten direktiiviin 91/414 sisällytetyissä nykyisissä 
testausohjeissa tehdään. Niissä on otettava huomioon käytännön käyttöolosuhteet ja 
realistiset käyttöolosuhteet.

Tarkistus 71
29 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) sen apuaineita ei ole kielletty 27 artiklan 
nojalla;

c) sen apuaineet on hyväksytty 27 artiklan 
nojalla;

Perustelu

Ks. 27 artiklaan tehdyn edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 72
29 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) se täyttää 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt 
vaatimukset tieteellinen ja tekninen 
nykytietämys huomioon ottaen;

d) se täyttää 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt 
vaatimukset tieteellinen ja tekninen 
nykytietämys sekä paikalliset 
ympäristöolosuhteet ja haavoittuvat alueet 
huomioon ottaen;

Perustelu

Paikalliset olosuhteet on otettava huomioon hyväksymisestä päätettäessä.

Tarkistus 73
29 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

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

Yhdenmukaiset periaatteet ovat yksi hyväksyntämenettelyn pääelementeistä.

Tarkistus 74
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 yhteisillä 
monijäämämenetelmillä sellaisina kuin 
EU:n viitelaboratoriot niitä soveltavat.  

Perustelu

Tehoaineiden kaikkien jäämien havaitsemismenetelmien on oltava riittävän herkkiä suhteessa 
riskitasoihin ympäristön ja biologian eri osa-alueilla, jotta niissä ei sivuuteta vaikutuksia, 
joita ei kyetä helposti havaitsemaan yleisesti käytössä olevilla menetelmillä.

Tarkistus 75
29 artiklan 5 kohta

5. Edellä olevan 1 kohdan e alakohdan 
osalta voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja menetelmiä 76 artiklan 
3 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

5. Edellä olevan 1 kohdan e alakohdan 
osalta voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja menetelmiä 76 artiklan 
3 a kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 76
29 artiklan 6 kohta6

6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määritetään 76 artiklan 2 
kohdassa säädettyä menettelyä 

6. Yhdenmukaiset periaatteet 
kasvinsuojeluaineiden arvioimiseksi ja 
sallimiseksi määritetään EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
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noudattaen annetuissa asetuksissa, joilla
vaatimukset sisällytetään tarvittavin 
muutoksin direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen VI.

mukaisesti annetussa asetuksessa, jossa
vaatimukset sisällytetään tarvittavin 
muutoksin direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen VI.

Perustelu

Nykyisen ehdotuksen mukaan Euroopan parlamentti ei osallistu yhdenmukaisten 
periaatteiden vahvistamiseen. Euroopan parlamentin piti mennä vuonna 1996 
tuomioistuimeen, koska komission vahvistamat yhdenmukaiset periaatteet eivät noudattaneet 
direktiiviä 91/414. Tuomioistuin (asia C-3030/94) vahvisti parlamentin kannan ja periaatteet 
muutettiin, etenkin juomavesiä koskevat kriteerit. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä asetus, jossa uudet yhdenmukaiset periaatteet vahvistetaan asianmukaisessa 
lainsäädäntöprosessissa eikä komiteamenettelyssä.

Tarkistus 77
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:

i) 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;
ii) direktiivin 1999/45/EY mukainen 
kasvinsuojeluaineen luokitus; 
iii) ohjeet aineen asianmukaisesta 
käytöstä sekä integroidun 
tuholaistorjunnan edellytyksistä ja 
periaatteista;
iv) velvoite, jonka mukaan vähintään 48 
tuntia ennen aineen käytön aloittamista 
asiasta on tiedotettava kaikille asukkaille 
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ja naapureille, jotka saattavat altistua 
kulkeumalle ja altistua muilla tavoin.

Perustelu

Erityisvaatimuksia ja rajoituksia koskevat edellytykset olisi täsmennettävä. Tarkistuksella 
saatetaan hyväksyminen asetuksen muiden säännösten mukaiseksi. Vähimmäisvaatimuksena 
olisi säädettävä integroidun tuholaistorjunnan edellytyksistä ja periaatteista sekä asukkaille 
ja naapureille tiedottamisesta.

Tarkistus 78
30 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Vaatimusten on joka tapauksessa 
katettava seuraavaa:
– hehtaarikohtainen enimmäisannos 
kullakin käyttökerralla;
–viimeisimmän käyttökerran ja 
sadonkorjuun välinen ajanjakso;
– käyttökertojen lukumäärä vuotta kohti;
– levitysperusteet;
– ihmisten terveydelle (kumulatiiviset 
vaikutukset), pohja- ja pintavedelle sekä 
elävän luonnon monimuotoisuudelle 
aiheutuvan vaaran tai riskin taso.

Perustelu

Erityisvaatimuksia ja rajoituksia koskevat edellytykset olisi täsmennettävä.

Tarkistus 79
30 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

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) muut kasvinsuojeluaineen 
hyväksymisen ja käytön kannalta 
merkittävät rajoitukset ja edellytykset, 
erityisesti jos ne on tarkoitettu 
jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, 



PR\662101FI.doc 45/85 PE 388.326v01-00

FI

asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien 
terveyden, eläinten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseen.

Perustelu

Erityisvaatimuksia ja rajoituksia koskevat edellytykset olisi täsmennettävä. 
Naapureille ja muille asukkaille tiedottaminen olisi sisällytettävä 2 kohdan pakollisiin 
vaatimuksiin. 

Tarkistus 80
32 artiklan 1 ja 2 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 jokaisessa jäsenvaltiossa, 
jossa kasvinsuojeluaine aiotaan saattaa 
markkinoille. 

Henkilön, joka haluaa saattaa 
kasvinsuojeluaineen markkinoille, on 
ilmoitettava siitä myös muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle. 
Ilmoituksessa on oltava 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ja 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu asiakirja-
aineiston tiivistelmä.

2. Hakemuksen on sisällettävä 2. Hakemuksen on sisällettävä
a) luettelo vyöhykkeistä ja jäsenvaltioista, 
joissa hakija on tehnyt hakemuksen; 

a) luettelo jäsenvaltioista, joissa hakija on 
tehnyt hakemuksen;

b) ehdotus jäsenvaltioksi, jonka hakija 
odottaa arvioivan hakemuksen kyseisellä 
vyöhykkeellä;
c) varmennettu kopio kyseiselle 
kasvinsuojeluaineelle jo myönnetyistä 
luvista jossakin jäsenvaltiossa.

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

Perustelu
Ehdotetun tekstin mukaan hakemuksesta tiedotettaisiin ainoastaan niihin jäsenvaltioihin, 
joille lupahakemus jätetään. Nykyisessä direktiivissä 91/414 taas edellytetään, että hakijan on 
tiedotettava asiasta kaikille jäsenvaltioille lähettämällä niille koko asiakirja-aineisto.
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Tarkistus 81
32 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) kasvinsuojeluaineen sisältämän jokaisen 
tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen 
osalta täydellinen asiakirja-aineisto ja sen 
tiivistelmä kustakin tehoainetta, suoja-
ainetta ja tehosteainetta koskevan 
tietovaatimuksen kohdasta; ja

b) kasvinsuojeluaineen sisältämän jokaisen 
tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen 
sekä apuaineen ja liitännäisaineen osalta 
täydellinen asiakirja-aineisto ja sen 
tiivistelmä kustakin tehoainetta, suoja-
ainetta ja tehosteainetta ja apuainetta ja 
liitännäisainetta koskevan 
tietovaatimuksen kohdasta sekä 
täydellinen asiakirja-aineisto ja sen 
tiivistelmä kasvinsuojeluaineen 
sisältämän/sisältämien tehoaine(id)en, 
suoja-aine(id)en, tehosteaine(id)en, 
apuaine(id)en ja liitännäisaine(id)en 
yhteisvaikutuksista.

Perustelu

Suoja-aineita, tehosteaineita, apuaineita ja liitännäisaineita lisätään selvästikin tehoaineen 
vaikutusten lisäämiseksi tai muuttamiseksi, jolloin yhteisvaikutus poikkeaa yksittäisten 
aineiden vaikutusten kertymästä. Siksi olisi arvioitava myös yhteisvaikutuksia.

Tarkistus 82
32 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) jokaisen selkärankaisilla eläimillä 
tehtävän testin tai kokeen osalta perustelut 
suoritetuista toimenpiteistä päällekkäisen 
testauksen välttämiseksi;

c) jokaisen selkärankaisilla eläimillä 
tehtävän testin tai kokeen osalta perustelut 
suoritetuista toimenpiteistä eläinkokeiden 
ja selkärankaisten eläinten päällekkäisen 
testauksen välttämiseksi;

Perustelu

Hakemuksissa olisi edellytettävä perusteluja suoritetuista toimenpiteistä eläinkokeiden 
välttämiseksi yleensä, sillä näin päästään helpommin siihen, että tämän asetuksen vuoksi 
tehtävät eläinkokeet pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Tarkistus 83
32 artiklan 5 a kohta (uusi)

5a. Hakija toimittaa pyynnöstä muille 
jäsenvaltioille 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun täydellisen asiakirja-aineiston.
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Perustelu

Ehdotetun tekstin mukaan hakemuksesta tiedotettaisiin ainoastaan niihin jäsenvaltioihin, 
joille lupahakemus jätetään. Nykyisessä direktiivissä 91/414 taas edellytetään, että hakijan on 
tiedotettava asiasta kaikille jäsenvaltioille lähettämällä niille koko asiakirja-aineisto.

Tarkistus 84
34 artikla

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

Hakemuksen käsittelee jäsenvaltio, jolle 
hakija on toimittanut hakemuksen, jollei 
muu jäsenvaltio tarjoudu ottamaan 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 toinen jäsenvaltio tekee sen 
kanssa yhteistyötä työtaakan tasapuolisen 
jakautumisen varmistamiseksi.

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

Muilla jäsenvaltioilla on oikeus lähettää 
huomautuksensa hakemusta käsittelevälle 
jäsenvaltiolle. 

Perustelu

Vähän aikaa tai hallinnollista rasitusta vievänä ratkaisuna on, että hakemuksesta tiedotetaan 
myös kaikille muille jäsenvaltioille, jotka voivat pyytää täydellistä asiakirja-aineistoa. Lisäksi 
jäsenvaltiot voivat esittää omat huomautuksensa aineistoa arvioivalle jäsenvaltiolle. Näin 
edistetään arvioinnin laadukkuutta ja yhdenmukaisuutta kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 85
34 a artikla (uusi)

34 a artikla
Viranomaisen tietokanta

Saatuaan tietää, mikä jäsenvaltio 
käsittelee hakemuksen, hakijan on 
välittömästi toimitettava 32 artiklan 3 
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu 
asiakirja-aineiston tiivistelmä ja 
täydellinen asiakirja-aineisto sekä 32 
artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
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tarkoitetut tiedot viranomaiselle.  
Viranomaisen on viipymättä saatettava 
asiakirja-aineiston tiivistelmä, lukuun 
ottamatta 60 artiklan nojalla 
luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja, ja 
32 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti saataville.

Perustelu

Noudattelee 9 artiklan 3 kohdan viimeistä alakohtaa ja 10 artiklaa. Kytkeytyy tarkistuksiin, 
jotka on tehty johdanto-osan 32 kappaleeseen, 54 artiklan 1 kohtaan, 57 artiklan 1 ja 2 
kohtaan sekä 58 artiklan -1 kohtaan. Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava 
viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen 
soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden tarvitsee 
käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista. Asetuksen 32 
artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot olisi myös saatettava julkisesti saataville, 
jotta tiedettäisiin avoimesti, mitä toimia hakijat ovat toteuttaneet eläinkokeita välttääkseen.

Tarkistus 86
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, ja 
määriteltävä hyväksymisen ehdot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 ja 31 
artiklan soveltamista.

Perustelu

Tuotteiden 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 ajassa joko vahvistettava tai 
hylättävä lupa tai rajoitettava sitä oman kansallisen tilanteensa mukaisesti.

Tarkistus 87
37 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät pääse 90 
päivän kuluessa yksimielisyyteen, 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltion 

4. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät pääse 90 
päivän kuluessa yksimielisyyteen, 
lupahakemuksen käsittelevä jäsenvaltion 
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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.

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

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun komitologiapäätöksen säännösten 
kanssa.

Tarkistus 88
37 artiklan 5 kohta

5. Yksityiskohtaiset säännöt 1–4 kohdan 
soveltamisesta voidaan antaa 76 artiklan 3 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 
viranomaisen kuulemisen jälkeen.

5. Yksityiskohtaiset säännöt 1–4 kohdan 
soveltamisesta voidaan antaa 76 artiklan 3 
a kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
viranomaisen kuulemisen jälkeen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 89
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 voi hakea lupaa samalle 
kasvinsuojeluaineelle ja samaan 
käyttötarkoitukseen toisessa jäsenvaltiossa 
vastavuoroisen tunnustamismenettelyn 
nojalla, josta säädetään tässä alajaksossa. 

a) luvan on myöntänyt jäsenvaltio 
(viitejäsenvaltio), joka sijaitsee samalla 
vyöhykkeellä; tai
b) jäsenvaltio on myöntänyt luvan 
kasvihuoneessa käyttöä tai sadonkorjuun 
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jälkeistä käsittelyä varten riippumatta 
vyöhykkeestä, jolla viitejäsenvaltio 
sijaitsee.

Perustelu

Tuotteiden 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 ajassa joko vahvistettava tai 
hylättävä lupa tai rajoitettava sitä oman kansallisen tilanteensa mukaisesti.
Komissio tuntuu olettavan, että kaikissa kasvihuoneissa ja kaikissa sadonkorjuun jälkeen 
tapahtuvissa käsittelyissä vallitsevat samanlaiset ilmasto- ja ympäristöolosuhteet.  Koska näin 
ei ole, osa artiklasta on poistettava.

Tarkistus 90
40 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltio, jolle 39 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva hakemus on 
jätetty, tarkastelee huolellisesti 
viitejäsenvaltion tekemää arviointia oman 
alueensa olosuhteiden perusteella.

Perustelu

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteessa on jätettävä jäsenvaltioille liikkumavaraa tehdä 
lupiin mukautuksia erityistilanteensa mukaisesti asettamalla käytölle lisäehtoja tai evätä 
tietyn aineen lupa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 91
40 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. 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. 
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Perustelu

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteessa on jätettävä jäsenvaltioille liikkumavaraa tehdä 
lupiin mukautuksia erityistilanteensa mukaisesti asettamalla käytölle lisäehtoja tai evätä 
tietyn aineen lupa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 92
40 artiklan 1 b kohta (uusi)

1b. Lupaan voidaan soveltaa 
lisävaatimuksia, jos ne ovat jäsenvaltion 
maatalousolosuhteista, kasvien terveyttä 
koskevista olosuhteista ja 
ympäristöolosuhteista (ilmasto-olosuhteet 
mukaan lukien) tarpeen 29 artiklan 
noudattamiseksi. 

Perustelu

Ks. 40 artiklan 1  a kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 93
40 artiklan 2 kohta

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

2. Edellä 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten osalta voidaan 
asettaa lisäedellytyksiä.

Perustelu

Ks. 40 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 94
40 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. Jos jäsenvaltio katsoo, että toisen 
jäsenvaltion hyväksymä 
kasvinsuojeluaine ei täytä 29 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia tai että se olisi 
ristiriidassa kansallisen torjunta-aineita 
koskevan toimintasuunnitelman 
tavoitteiden kanssa, ja kieltäytyy sen 
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vuoksi myöntämästä lupaa, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja hakijalle.  

Perustelu

Ks. 40 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 95
41 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) jäsenvaltion pyynnöstä 32 artiklan 3 
kohdassa edellytetty täydellinen asiakirja-
aineisto.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava saada kaikki saatavilla olevat tiedot päättäessään luvan 
myöntämisestä yksittäiselle kasvinsuojeluaineelle. 

Tarkistus 96
42 artiklan 5 kohta

5. Ohjeet vaatimustenmukaisuuden 
tarkistuksesta voidaan laatia 76 artiklan 2 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. 

5. Ohjeet vaatimustenmukaisuuden 
tarkistuksesta voidaan laatia 76 artiklan 3 a 
kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 97
43 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Jäsenvaltiot tarkastelevat lupaa 
uudelleen, jos on merkkejä siitä, että 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 
kohdan a alakohdan iv alakohdan ja b 
alakohdan i alakohdan sekä 7 artiklan 2 
ja 3 kohdan mukaiset tavoitteet saattavat 
vaarantua.
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Perustelu

On välttämätöntä, että aineen hyväksyntää voidaan harkita uudelleen, jos direktiivissä 
2000/60/EY asetettuja tavoitteita ei saavuteta tietyn aineen kohdalla. Lisäksi direktiivin 
2000/60/EY ja käsiteltävä olevan asetuksen palautemekanismi kannustaa tuottajia 
harkitsemaan vakavasti vastuutaan koko tuoteketjussa. 

Tarkistus 98
43 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) käyttötapaa ja käytettäviä määriä 
voidaan tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen kehityksen perusteella 
muuttaa.

Perustelu

Ehdotetusta tekstistä puuttuu tärkeä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdassa oleva 
säännös. Artiklassa todetaan, että lupaa on muutettava, jos todetaan, että käyttötapaa ja 
käytettäviä määriä voidaan tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella 
muuttaa. Lupavaatimukset pidetään tällä velvoitteelle tieteellisen kehityksen tasalla ja se on 
esimerkkinä ennalta varautumisen periaatteen käytäntöön soveltamisesta.

Tarkistus 99
43 artiklan 4 kohta

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

4. Jos jäsenvaltio 3 kohdan mukaisesti 
peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, sen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, 
viranomaiselle ja komissiolle. 

Tarkistus 100
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 

Jos luvan peruuttamisen, muuttamisen tai 
uusimatta jättämisen syyt eivät koske 
terveyden tai ympäristön suojelemista, 
kyseisen kasvinsuojeluaineen varastojen 
loppuun käyttämiseksi myönnettävä 
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kasvinsuojeluaineen tavanomaiseen 
käyttöaikaan.

siirtymäaika on enintään vuoden.

Perustelu

Varastojen loppuun käyttämiseksi myönnettävä siirtymäaika ei saisi olla vuotta pidempi.

Tarkistus 101
47 artikla

47 artikla Poistetaan.
Muuntogeenisen mikro-organismin 
sisältävien kasvinsuojeluaineiden 
saattaminen markkinoille ja käyttö
1. Kasvinsuojeluaine, joka sisältää 
direktiivin 2001/18/EY soveltamisalaan 
kuuluvan mikro-organismin, on tutkittava 
muuntogeenisyyden osalta kyseisen 
direktiivin mukaisesti sekä arvioitava 
tämän luvun nojalla. 
Kyseisenlaiselle kasvinsuojeluaineelle ei 
myönnetä lupaa tämän asetuksen nojalla, 
jollei sille ole annettu direktiivin 
2001/18/EY 19 artiklassa tarkoitettua 
kirjallista lupaa.
2. Jollei toisin säädetä, sovelletaan 
kaikkia tämän asetuksen lupia koskevia 
säännöksiä.

Perustelu

Muuntogeenisen mikro-organismin sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia.

Tarkistus 102
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 
korvattavaa ainetta sisältävälle 
kasvinsuojeluaineelle tiettyä viljelykasvia 
varten, jos riskejä ja hyötyjä koskeva 
vertaileva arviointi (liitteessä IV) osoittaa, 
että

Perustelu



PR\662101FI.doc 55/85 PE 388.326v01-00

FI

Korvaaminen olisi asetettava nykyaikaisen lupapolitiikan kulmakiveksi.  
Jäsenvaltiot älkööt hyväksykö korvattavaa ainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita, jos tiettyä 
viljelykasvia varten on käytettävissä turvallisempia vaihtoehtoja tai menetelmiä.   Ehdotettu 
viiden vuoden määräaika jouduttaa tarkistusprosessia ja kannustaa innovointeihin.

Tarkistus 103
48 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) tehoaineiden on tarvittaessa oltava 
kemiallisesti riittävän erilaisia tai 
viljelymenetelmien ja -käytäntöjen sekä 
torjuntamenetelmien ja -käytäntöjen on 
oltava riittävän erilaisia pitämään 
torjuttavassa organismissa ilmenevän 
resistenssin mahdollisimman vähäisenä.

Perustelu

Korvaamista koskevissa säännöksissä on otettava huomioon muut kuin kemikaaleihin 
perustuvat viljelymenetelmät ja käytännöt sekä torjuntamenetelmät ja -käytännöt.

Tarkistus 104
48 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, korvaavaa ainetta sisältävä 
kasvinsuojeluaine on hyväksyttävä ilman 
vertailevaa arviointia tapauksissa, joissa 
on tarpeen hankkia kokemuksia 
käyttämällä ainetta ensin käytännössä.

Poistetaan.

Tällainen lupa myönnetään enintään 
kolmeksi vuodeksi.

Perustelu

Kohta sallii liian monta poikkeusta ja vaarana on, että käytännössä jäsenvaltio jatkaa 
kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä ilman vertailevaa arviointia.

Tarkistus 105
48 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio päättää peruuttaa luvan 
tai muuttaa sitä 3 kohdan nojalla, 
peruuttaminen tai muuttaminen tulee 

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

voimaan kahden vuoden kuluttua 
jäsenvaltion päätöksestä tai korvattavan
aineen hyväksynnän voimassaoloajan 
päättymisestä, jos tämä ajankohta on 
aikaisempi. 

Perustelu

Ehdotettu kahden vuoden määräaika jouduttaa tarkistusprosessia ja kannustaa 
innovointeihin.

Tarkistus 106
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 (enintään 
0,1 prosenttia jäsenvaltion 
maanviljelysalasta), tai laajalti viljellylle 
kasville poikkeuksellisen tarpeen 
täyttämiseksi.

Perustelu

Vähäisen käyttötarkoituksen katsotaan koskevan jokaista viljelylajia, joka ei kuulu 
tärkeimpiin viljelykasveihin (viljat, maissi). Viidentoista jäsenvaltion EU:ssa kasvatetaan
omenoita 300 000 hehtaarilla, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia maanviljelysalasta. 

Tarkistus 107
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 vasta 
toteutettuaan ensin hallinnollisen 
menettelyn, jossa varmistetaan, että 
kyseinen aine on identtinen sellaisen 
kasvinsuojeluaineen kanssa, jolle on jo 
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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 artiklan vaatimukset.  
Jos viranomainen vahvistaa, että tämän 
artiklan 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) todennettava, että kyseinen aine on 
hyväksytty tässä jäsenvaltiossa tässä 
asetuksessa säädetyn tai direktiivissä 
91/414/ETY säädetyn 
hyväksymismenettelyn mukaisesti.
6. Rinnakkaistuonnin piiriin kuuluvia 
kasvinsuojeluaineita ei saa pakata 
uudelleen.
7. Tunnistustodistuksen voimassaolo 
päättyy samaan aikaan kuin viitetuotteen 
lupa tai tuontituotteen lupa päättyy 
jäsenvaltiossa, josta se vietiin.  Jos 
viitetuotteen lupa peruutetaan ilman 
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terveyteen tai ympäristöön liittyviä syitä, 
tuoja voi jatkaa tuodun tuotteen myymistä 
yhden vuoden ajan 
peruuttamisajankohdasta.
8. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
tunnistustodistuksia 
kasvinsuojeluaineille, joissa on 
korvattavia aineita.

Perustelu

Rinnakkaiskauppaa ei pidä käyttää turvattomien tai vaarallisten (testaamattomien ja/tai 
väärennettyjen) kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiseen. Rinnakkaistuonnin 
oikeudellinen asema olisi täsmennettävä selkeiden ja sitovien säännösten avulla. 

Tarkistus 108
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 
varten, jos toimenpide katsotaan 
välttämättömäksi kasvinterveydellisessä
vaaratilanteessa, joka ei ole hallittavissa 
muilla kohtuullisilla keinoilla.

1. Poiketen siitä, mitä 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi erityisoloissa 
sallia enintään 30 päivän ajan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä 
varten, jos toimenpide katsotaan 
välttämättömäksi ennalta 
arvaamattomassa vaaratilanteessa, joka ei 
ole hallittavissa muilla kohtuullisilla 
keinoilla. 

Perustelu

Direktiivin 91/414 8 artiklan 4 kohdassa on vastaava poikkeusmahdollisuus, joka on rajattu 
ennalta arvaamattomiin vaaratilanteisiin. Ennalta arvaamaton -ilmauksen poistaminen 
muuttaa poikkeuksen luonteen täydellisesti. Poikkeuksellisissa tapauksissa käytettävästä 
välineestä tulee tavanomaisesti hyvin monissa eri tilanteissa käytettävä väline, koska 
erityisoloja ei ole määritelty, joten ainahan niitä jostain löytyy.

Tarkistus 109
51 artiklan 4 kohta

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
soveltamiseksi, erityisesti kokeissa ja 
testeissä mahdollisesti vapautuvien 
kasvinsuojeluaineiden enimmäismäärät ja 2 
kohdan mukaisesti toimitettavat 

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
soveltamiseksi, erityisesti kokeissa ja 
testeissä mahdollisesti vapautuvien 
kasvinsuojeluaineiden enimmäismäärät ja 2 
kohdan mukaisesti toimitettavat 
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vähimmäistiedot on vahvistettava 76 
artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

vähimmäistiedot on vahvistettava 76 
artiklan 3 a kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 110
52 artiklan 2–4 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 vähintään:

a) edellä 30 artiklan mukaisesti 
vahvistettujen ja merkinnöissä mainittujen 
vaatimusten ja edellytysten noudattamisen 
61–63 artiklan merkitsemistä koskevien 
säännösten sekä direktiivin 1999/45/ETY 
mukaisesti;
b) käytön integroidun tuholaistorjunnan 
periaatteiden mukaisesti, joihin kuuluvat 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva 
hyvä käytäntö ja ympäristön kannalta 
hyvät käytännöt, joiden mukaan 
kasvinsuojeluaineiden käyttö rajoitetaan 
mahdollisimman vähäiseksi;
c) torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä annetun asetuksen 
(EY) N:o 396/2005 noudattamisen; 
d) asiaan liittyvän työntekijöiden suojelua 
koskevan lainsäädännön noudattamisen. 

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 integroidun 
tuholaistorjunnan, kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä koskevan hyvän käytännön ja 
ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen 
mukaista.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
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soveltamiseksi, myös kyseisten 
periaatteiden vähimmäisvaatimukset, 
voidaan vahvistaa 76 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.

soveltamiseksi, myös kyseisten 
periaatteiden vähimmäisvaatimukset, 
vahvistetaan perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Asianmukaisen käytön määritelmässä olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltiot 
olisi velvoitettava edellyttämään asianmukaista käyttöä lupapäätöksissään (ks. 30 artikla).

Tarkistus 111
54 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä sähköisesti 
julkisesti saatavilla tämän asetuksen 
mukaisesti sallittuja tai peruutettuja 
kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot, jotka
sisältävät vähintään seuraavaa:

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
asetuksen mukaisesti sallittuja tai 
peruutettuja kasvinsuojeluaineita koskevat 
tiedot viranomaiselle, joka pitää ne 
sähköisesti julkisesti saatavilla; tiedot
sisältävät vähintään seuraavaa:

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 32 kappaletta ja 34 a artiklaa, 57 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 58 
artiklan -1 kohtaa koskeviin tarkistuksiin. Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava 
viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen 
soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden tarvitsee 
käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista.

Tarkistus 112
54 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) jäsenvaltiot, joissa kasvinsuojeluaine 
on hyväksytty,

Perustelu

Ks. 54 artiklan 1 kohdan johdantokappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 113
57 artiklan 1 ja 2 kohta

1. Esittelevän jäsenvaltion on pidettävä 
yllä ja saatettava pyynnöstä saataville

1. Esittelevän jäsenvaltion on toimitettava 
viranomaiselle jokaisen tehoaineen, suoja-
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jokaisen tehoaineen, suoja-aineen ja 
tehosteaineen osalta luettelo niistä testi- ja 
tutkimusraporteista, joita tarvitaan 
ensimmäistä hyväksyntää, hyväksynnän 
ehtojen muuttamista tai hyväksynnän 
uusimista varten.

aineen ja tehosteaineen osalta luettelo 
niistä testi- ja tutkimusraporteista, joita 
tarvitaan ensimmäistä hyväksyntää, 
hyväksynnän ehtojen muuttamista tai 
hyväksynnän uusimista varten, sekä 
tiivistelmä testi- ja tutkimusraporttien 
tuloksista, joilla osoitetaan aineen teho ja 
sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, 
kasveille ja ympäristölle, ja viranomainen 
saattaa ne julkisesti saataville.

2. Jäsenvaltion on pidettävä yllä ja 
saatettava pyynnöstä saataville jokaisesta 
hyväksymästään kasvinsuojeluaineesta

2. Jäsenvaltion on toimitettava 
viranomaiselle, joka saattaa julkisesti 
saataville, jokaisesta hyväksymästään 
kasvinsuojeluaineesta

a) luettelo niistä testi- ja 
tutkimusraporteista, joita tarvitaan 
ensimmäisen luvan myöntämistä, 
lupaehtojen muuttamista tai luvan 
uusimista varten, ja

a) luettelo niistä testi- ja 
tutkimusraporteista, joita tarvitaan 
ensimmäisen luvan myöntämistä, 
lupaehtojen muuttamista tai luvan 
uusimista varten, ja

b) luettelo niistä testi- ja 
tutkimusraporteista, joille on vaadittu 
suojaa 56 artiklan nojalla, ja kyseisen 
artiklan mukaiset perustelut.

b) luettelo niistä testi- ja 
tutkimusraporteista, joille on vaadittu 
suojaa 56 artiklan nojalla, ja kyseisen 
artiklan mukaiset perustelut, ja
b a) tiivistelmä testi- ja tutkimusraporttien 
tuloksista, joilla osoitetaan aineen teho ja 
sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, 
kasveille ja ympäristölle.

Perustelu

Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, 
jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja 
tutkimuksista. Silloin hakijoiden tarvitsee käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai 
tutkimusten suorittamista.

Tarkistus 114
58 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Kasvinsuojeluaineelle lupaa hakevan 
henkilön on ennen testien tai tutkimusten 
suorittamista tutkittava 34 a, 54 ja 57 
artiklassa tarkoitettua tietokantaa.
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Perustelu

Liittyy johdanto-osan 32 kappaletta ja 34 a artiklaa, 54 artiklan 1 kohtaa ja 57 artiklan 1 ja 2 
kohtaa koskeviin tarkistuksiin. Mahdollisimman laajan tietojen jakamisen varmistamiseksi 
hakijoiden olisi tutkittava viranomaisen tietokantaa saadakseen kaikki tarvittavat tiedot 
tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista.

Tarkistus 115
58 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. Kasvinsuojeluaineelle lupaa hakevan 
henkilön on ennen testien tai tutkimusten 
suorittamista ilmoitettava sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle 
lupahakemus aiotaan jättää, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa on jo myönnetty lupa 
kasvinsuojeluaineelle, joka sisältää samaa 
tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta, 
viitaten tietokannassa olevaan 
olennaiseen tietoon.

Perustelu

Liittyy 34 a artiklaa, 54 artiklan 1 kohtaa, 57 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 58 artiklan -1 kohtaa 
koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 116
59 artiklan 1 kohta

1. Selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä 
ja tutkimuksia ei saa toistaa tämän 
asetuksen tarkoituksia varten. Henkilön, 
joka aikoo suorittaa selkärankaisilla 
eläimillä testejä ja tutkimuksia, on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
tarkistaakseen, että kyseisiä testejä ja 
tutkimuksia ei ole jo suoritettu tai 
käynnistetty.

1. Selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä 
ja tutkimuksia ei saa toistaa tämän 
asetuksen tarkoituksia varten. Henkilön, 
joka aikoo suorittaa selkärankaisilla 
eläimillä testejä ja tutkimuksia, on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
tarkistaakseen, että kyseisiä testejä ja 
tutkimuksia ei ole jo suoritettu tai 
käynnistetty, erityisesti tutkimalla 
tietokantaa.
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Tarkistus 117
62 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kasvinsuojeluaineiden merkintöjen on 
täytettävä vaatimukset, jotka vahvistetaan 
76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen annetussa 
asetuksessa.

Kasvinsuojeluaineiden merkintöjen on 
täytettävä vaatimukset, jotka vahvistetaan 
perustamissopimuksen 251 artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annetussa asetuksessa.

Perustelu

Merkintöjä koskevat säännökset olisi vahvistettava parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Tarkistus 118
62 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Elintarvikkeissa, jotka eivät ole 
imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista 
viljapohjaisista valmisruoista ja muista 
lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 
annetun komission direktiivin 
2006/125/EY1 säännösten mukaisia, on 
oltava merkintä "ei sovellu imeväisille ja 
pikkulapsille". 
______________
1 EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.

Perustelu

Elintarvikkeissa, jotka sisältävät direktiivissä 2006/125/EY asetetut rajat ylittäviä 
kasvinsuojeluainejäämiä, olisi oltava asiaa koskeva selkeä varoitusmerkintä, jossa 
tiedotetaan asiasta loppukuluttajalle. 

Tarkistus 119
63 artikla

1. Kaikissa kasvinsuojeluaineita 
koskevissa mainoksissa on oltava virkkeet 
”Varmista kasvinsuojeluaineen 
turvallinen käyttö. Lue aina 
pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen 
käyttöä.”. Näiden virkkeiden on selvästi 
erotuttava muusta mainoksesta. Sana 
”kasvinsuojeluaine” voidaan korvata 

Kasvinsuojeluaineita koskevat mainokset 
ovat kiellettyjä.
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täsmällisemmällä tuotetyypin kuvauksella, 
kuten sienitautien torjunta-aine, 
hyönteisten torjunta-aine tai rikkakasvien 
torjunta-aine.
2. Mainokseen ei saa sisältyä sellaisia 
mahdollisesti harhaanjohtavia tietoja, 
jotka koskevat ihmisten tai eläinten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia 
mahdollisia riskejä, kuten termejä 
”vähäriskinen”, ”myrkytön” tai 
”vaaraton”.

Tarkistus 120
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 
vähintään 10 vuoden ajan tuotannon tai 
käytön päättymisestä. 

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. Tiedot on saatettava pyynnöstä 
myös naapureiden ja muiden asukkaiden, 
vähittäiskauppiaiden tai 
juomavesiteollisuuden saataville. Tukku-
ja vähittäiskauppiaille on toimitettava 
tiedot kaikista tietyssä 
maataloustuotteessa käytetyistä 
kasvinsuojeluaineista torjunta-
ainekuvauksen muodossa.

Perustelu

Tukku- ja vähittäiskauppiaat ovat pyytäneet saada kattavat tiedot tiettyyn tuotteeseen 
käytetyistä torjunta-aineista, jotta ne voisivat paremmin noudattaa jäljitettävyysvaatimuksia 
ja parantaa torjunta-ainejäämien analysointia laatujärjestelmissään. Alkutuottajat olisi 
velvoitettavaa antamaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti säilytettävät tiedot 
pyynnöstä asiakkailleen. 
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Tarkistus 121
64 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien on 
harjoitettava rekisteröinnin jälkeistä 
seurantaa. Niiden on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
olennaiset tiedot ja saatettava tiedot 
pyynnöstä asianomaisten sidosryhmien 
saataville.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden tuottajien vastuun ei pitäisi päättyä niiden tuottaman aineen 
hyväksymiseen. Ympäristön ja erityisesti vesivarojen suojelemiseksi on tärkeää, että 
suoritetaan rekisteröinnin jälkeistä seurantaa ja että sitä koskevat tiedot saatetaan pyynnöstä 
toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten sidosryhmien (esimerkiksi 
juomavesiteollisuuden) saataville. Jatkokäyttäjien ei pitäisi joutua ratkomaan aineen 
mahdollisia haittoja vesiympäristölle.

Tarkistus 122
64 artiklan 2 kohta

2. Luvanhaltijoiden on annettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille kaikki tiedot, jotka koskevat 
kasvinsuojeluaineiden myyntimääriä.

2. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien on 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille

– tietyn aineen tai tuotteen 
tuotantomäärät,
– määrät, joita tiettyä ainetta tai tuotetta 
on toimitettu jalostajille tai 
tukkukauppiaille EU:ssa,
– tietyn aineen tai tuotteen vientimäärät. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava ja julkaistava nämä tiedot.

Perustelu

Tuotevirtojen jäljitettävyys täytyy taata. Tämä vaatimus on tarpeen myös tilastotarkoituksiin 
ja torjunta-aineiden käytön arvioimiseksi torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen 
strategian vaatimusten mukaisesti.
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Tarkistus 123
64 artiklan 3 kohta

3. Täytäntöönpanosääntöjä 1 ja 2 kohdan 
yhtenäisen soveltamiseksi varmistamiseksi 
voidaan antaa 76 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Täytäntöönpanosääntöjä 1 ja 2 kohdan 
yhtenäisen soveltamiseksi varmistamiseksi 
voidaan antaa 76 artiklan 3 a kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 124
65 artiklan 1 kohta

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

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa. 
Valvontaan sisältyvät myös 
käyttörajoitusten noudattamisen 
varmistamiseksi tilalla suoritettavat 
tarkastukset. Jäsenvaltioiden on laadittava 
ja toimitettava komissiolle raportti 
valvonnan laajuudesta ja tuloksista kuuden 
kuukauden kuluessa raportin kattaman 
vuoden päättymisestä. 

Tarkistus 125
65 artiklan 3 kohta

Jäljempänä 76 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annetussa asetuksessa vahvistetaan 
kasvinsuojeluaineiden tuotannon, 
pakkaamisen, merkitsemisen, varastoinnin, 
kuljetuksen, markkinoille saattamisen, 
formuloinnin ja käytön valvontaa koskevia 
säännöksiä. Kyseiseen asetukseen sisältyy 
säännöksiä, jotka vastaavat asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 1–13 artiklaa, 26 artiklaa, 27 
artiklan 1 kohtaa, 27 artiklan 4 kohdan a ja 
b alakohtaa, 27 artiklan 5¬–12 kohtaa, 28, 
29, 32–45, 51, 53, 54 ja 66 artiklaa sekä 
liitteitä I, II, III, VI, ja VII. Siihen sisältyy 

Perustamissopimuksen 251 artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annetussa asetuksessa vahvistetaan 
kasvinsuojeluaineiden tuotannon, 
pakkaamisen, merkitsemisen, varastoinnin, 
kuljetuksen, markkinoille saattamisen, 
formuloinnin ja käytön valvontaa koskevia 
säännöksiä. Kyseiseen asetukseen sisältyy 
säännöksiä, jotka vastaavat asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 1–13 artiklaa, 26 artiklaa, 27 
artiklan 1 kohtaa, 27 artiklan 4 kohdan a ja 
b alakohtaa, 27 artiklan 5–12 kohtaa, 28, 
29, 32–45, 51, 53, 54 ja 66 artiklaa sekä 
liitteitä I, II, III, VI, ja VII. Siihen sisältyy 
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myös säännöksiä epäiltyjä 
myrkytystapauksia koskevien tietojen 
keruusta ja raportoinnista, ja siinä 
yksilöidään tiedot, jotka on pyynnöstä 
luovutettava lääketieteellisiin tarkoituksiin.

myös säännöksiä epäiltyjä 
myrkytystapauksia koskevien tietojen 
keruusta ja raportoinnista, ja siinä 
yksilöidään tiedot, jotka on pyynnöstä 
luovutettava lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Valvontaa koskevat säännökset olisi vahvistettava parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Tarkistus 126
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 
osallistumaan niiden laadintaan. 

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 127
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;
b) asetusten antaminen edellä 8 artiklan 1 
kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevista tietovaatimuksista tieteellinen 
ja tekninen tietämys huomioon ottaen;
c) muutosten tekeminen 29 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettuun yhdenmukaisia 
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periaatteita kasvinsuojeluaineiden 
arvioimiseksi ja sallimiseksi koskevaan 
asetukseen tieteellinen ja tekninen 
tietämys huomioon ottaen;
d) muutosten tekeminen 62 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun 
kasvinsuojeluaineiden 
merkitsemisvaatimuksia koskevaan 
asetukseen;
e) tämän asetuksen täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Perustelu

Komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä mukautetaan 8, 29 ja 62 
artiklaan ehdotettujen tarkistusten johdosta. 

Tarkistus 128
75 artiklan 2 kohta

2. Jäljempänä 76 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annetaan asetus, joka sisältää luettelon 
direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevista 
tehoaineista. Kyseisiä aineita pidetään 
tämän asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

2. Jäljempänä 76 artiklan 3 a kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen annetaan 
asetus, joka sisältää luettelon direktiivin 
91/414/ETY liitteessä I olevista 
tehoaineista. Kyseisiä aineita pidetään 
tämän asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 129
76 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
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säännösten kanssa.

Tarkistus 130
Liite I

Liite I poistetaan.

Perustelu
Ehdotettu vyöhykejärjestelmä on harhaanjohtava, koska se viittaa vyöhykkeisiin, joilla ei ole 
verrattain samankaltaisia maatalouteen, kasvinterveyteen ja ympäristöön liittyviä olosuhteita. 
Ehdotettu vyöhykejärjestelmä heikentää kansallista hyväksyntää, eikä se ole EY:n 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen, koska se menee pidemmälle kuin on 
tarpeen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä 
tarkistamalla vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ilman, että otetaan käyttöön 
vyöhykkeitä.

Tarkistus 131
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.

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 
kolmelle kasvinsuojeluaineelle, jotka 
sisältävät kyseistä tehoainetta kaikissa 
edustavissa käyttötarkoituksissa.

Tarkistus 132
Liite II, 3.6 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, joka on vähintään 100,
ottaen huomioon vaikutusten tyyppi ja 
vakavuus, mahdolliset yhteisvaikutukset
sekä erityiset riskiryhmät, kuten raskaana 
olevat ja imettävät naiset, alkiot ja sikiöt, 
imeväiset ja lapset.
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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 sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella pidemmälle menevien 
tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita 
koskevien tietovaatimusten tai muiden 
saatavilla olevien tietojen, muun muassa 
tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun,
perusteella suoritettujen 
genotoksisuustestien arvioinnin tuloksena 
direktiivin 67/548/ETY säännösten 
mukaisesti mutageenisuusluokkaan 1, 2 
tai 3. 

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

3.6.3. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen, muun muassa tieteellisen 
kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 
suoritettujen karsinogeenisuustestien 
arvioinnin tuloksena direktiivin 
67/548/ETY säännösten mukaisesti 
karsinogeenisuusluokkaan 1, 2 tai 3.

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

3.6.4. Tehoaine hyväksytään vain, jos sitä 
ei ole luokiteltu tai sitä ei ole tarkoitus 
luokitella tehoaineita ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien 
tietovaatimusten tai muiden saatavilla 
olevien tietojen, muun muassa tieteellisen 
kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 
suoritettujen 
lisääntymismyrkyllisyystestien arvioinnin 
tuloksena direktiivin 67/548/ETY 
säännösten mukaisesti 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 
3. 

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

3.6.5. Tehoaine hyväksytään vain, jos sillä 
ei katsota olevan yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden arvioinnin tai 
muiden saatavilla olevien tietojen, muun 
muassa tieteellisen kirjallisuuden 
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toksikologista merkitystä ihmisille, jollei 
ihmisten altistuminen kyseiselle 
kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole 
realistisissa ehdotetuissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön.

tarkastelun, perusteella sellaisia 
hormonaalisia haittavaikutuksia, joilla 
epäillään olevan toksikologista merkitystä 
ihmisille, esimerkiksi kun altistuminen on 
todennäköistä alkio- tai sikiövaiheessa 
ja/tai lapsuudessa, ottaen asianmukaisesti 
huomioon todennäköiset 
yhteisvaikutukset.

3.6.6. Tehoaine hyväksytään vain, jos sillä 
ei katsota olevan arvioinnin tai muiden 
saatavilla olevien tietojen, muun muassa 
tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, 
perusteella neurotoksisia tai 
immunotoksisia vaikutuksia ihmisiin 
ottaen huomioon altistuminen alkio- tai 
sikiövaiheessa ja/tai lapsuudessa sekä 
todennäköiset yhteisvaikutukset.

Perustelu
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.

Luokkaan 3 luokiteltuja torjunta-aineita ei saisi hyväksyä, ennen kuin tieteelliset tulokset 
todistavat, ettei niillä ole mahdollisia karsinogeenisia, lisääntymismyrkyllisiä tai 
mutageenisia vaikutuksia.

Tarkistus 133
Liite II, 3.7.1 kohta, johdantokappale ja a ja b alakohta

3.7.1. Tehoaine hyväksytään vain, kun sen 
ei katsota olevan pysyvä orgaaninen 
yhdiste.

3.7.1. Tehoaine hyväksytään vain, kun sen 
eikä sen muuntumistuotteiden tai jäämien
ei katsota olevan pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä.

Pysyvä orgaaninen yhdiste määritellään 
seuraavin perustein:

Pysyvä orgaaninen yhdiste määritellään 
seuraavin perustein:

a) Pysyvyys (hidas hajoaminen): a) Pysyvyys (hidas hajoaminen):

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

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



PE 388.326v01-00 72/85 PR\662101FI.doc

FI

puoliintumisaika sedimentissä on yli kuusi 
kuukautta; ja

puoliintumisaika sedimentissä on yli kuusi
kuukautta; 

ii) näyttö siitä, että tehoaine on muutoin 
riittävän hitaasti hajoava, jotta sitä 
voidaan pitää riskialttiina;

b) Kertyvyys eläviin kudoksiin: b) Kertyvyys eläviin kudoksiin:

i) näyttö siitä, että sen biologinen 
kertyvyystekijä tai bioakkumulaatiokerroin 
vesieliöstössä on yli 5 000 tai, mikäli 
tällaisia tietoja ei ole, todisteet siitä että 
kemikaalin log Ko/w -arvo on yli 5;

i) näyttö siitä, että sen biologinen 
kertyvyystekijä tai bioakkumulaatiokerroin 
vesieliöstössä on yli 2 000 tai, mikäli 
tällaisia tietoja ei ole, todisteet siitä että 
kemikaalin log Ko/w -arvo on yli 5;

ii) näyttö siitä, että kemikaalista muutoin 
aiheutuu erityisiä haittoja, kuten korkea 
kertyvyys eläviin kudoksiin muissa kuin 
torjuttavissa lajeissa tai korkea 
myrkyllisyys ihmisille tai ympäristölle; ja

ii) näyttö siitä, että kemikaalista muutoin 
aiheutuu erityisiä haittoja, kuten korkea 
kertyvyys eläviin kudoksiin muissa kuin 
torjuttavissa lajeissa tai korkea 
myrkyllisyys ihmisille tai ympäristölle; tai

iii) eliöstöstä kerätyt seurantatiedot, jotka 
osoittavat, että tehoaineen mahdollinen 
kertyvyys eläviin kudoksiin on riittävä, 
jotta sitä voidaan pitää riskialttiina; tai

Perustelu

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden kolmea kriteeriä olisi käytettävä yksilöllisinä rajoittavina 
perusteina. Näitä kriteereitä ei pitäisi ohittaa altistumista koskevilla laskelmilla tai muilla 
ehdoilla ja arvioilla Tukholman yleissopimuksen liitteen D mukaisesti.

Tarkistus 134
Liite II, 3.7.2 kohta, johdantokappale, 1 alakohta

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

3.7.2. Tehoaine hyväksytään vain, kun sen 
eikä sen muuntumistuotteiden tai jäämien
ei katsota olevan hitaasti hajoavia, eläviin 
kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä aineita
(PBT-aine).

Perustelu

Komission ehdotuksen kriteerit on otettu REACH-järjestelmästä, vaikka ne onkin siinä jo 
tunnustettu puutteellisiksi, sillä niitä on tarkoitus tarkastella uudelleen vuoden kuluessa. 
REACH-järjestelmässä asetetut PBT- ja vPvB-aineiden kriteerit ovat niin tiukkoja, että edes 
tunnettuja PBT-aineita, jotka on esimerkiksi lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa 
Tukholman yleissopimuksessa, ei ole nimetty. Yleissopimuksen määräysten mukaisesti on 
tärkeää sallia vastaavan näytön käyttäminen pelkkien "rasti ruutuun" -testitulosten asemesta, 
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jotka eivät ole useinkaan käytettävissä tai edes sovellettavissa.

Tarkistus 135
Liite II, 3.7.2.1 kohta

Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos

Tehoaine täyttää hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos on näyttöä siitä, 
että

– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
60 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 
60 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika makeassa vedessä 
tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika merisedimentissä 
on yli 180 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika merisedimentissä 
on yli 180 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 120 
vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika makean veden tai 
suistoveden sedimentissä on yli 120 
vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
120 vuorokautta.

Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.

Hajoamisen hitauden arvioinnin 
ympäristössä on perustuttava saatavilla 
oleviin puoliintumisaikaa koskeviin 
tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa 
olosuhteissa, jotka hakijan on selostettava.

Aine täyttää hidasta hajoamista koskevan 
perusteen myös, jos on näyttöä siitä, että 
se on muutoin riittävän hitaasti hajoava, 
jotta sitä voidaan pitää riskialttiina.

Perustelu

Ks. 3.7.2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 136
Liite II, 3.7.2.2 kohta, 2 a alakohta (uusi)

Se täyttää kertyvyyttä eläviin kudoksiin 
koskevan perusteen myös, jos on näyttöä 
siitä, että se kertyy muissa lajeissa 
voimakkaasti eläviin kudoksiin, tai 
eliöstöstä kerätyt seurantatiedot 
osoittavat, että kemikaalin mahdollinen 
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kertyvyys eläviin kudoksiin on riittävä, 
jotta sitä voidaan pitää riskialttiina.

Perustelu

Ks. 3.7.2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 137
Liite II, 3.7.2.3 kohta, 2 luetelmakohta

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

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

Tarkistus 138
Liite II, 3.7.3 kohta, johdanto, 1 alakohta

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

3.7.3. Tehoaineen ei katsota täyttävän 4 
artiklan vaatimuksia, kun se tai sen 
muuntumistuotteet tai jäämät ovat erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä (vPvB-aine).

Perustelu

Komission ehdotuksen kriteerit on otettu REACH-järjestelmästä, vaikka ne onkin siinä jo 
tunnustettu puutteellisiksi, sillä niitä on tarkoitus tarkastella uudelleen vuoden kuluessa. 
REACH-järjestelmässä asetetut PBT- ja vPvB-aineiden kriteerit ovat niin tiukkoja, että edes 
tunnettuja PBT-aineita, jotka on esimerkiksi lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa 
Tukholman yleissopimuksessa, ei ole nimetty. Yleissopimuksen määräysten mukaisesti on 
tärkeää sallia vastaavan näytön käyttäminen pelkkien "rasti ruutuun" -testitulosten asemesta, 
jotka eivät ole useinkaan käytettävissä tai edes sovellettavissa.

Tarkistus 139
Liite II, 3.7.3.1.kohta

Tehoaine täyttää erittäin hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos

Tehoaine täyttää erittäin hidasta hajoamista 
koskevan perusteen, jos on näyttöä siitä, 
että
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– sen puoliintumisaika merivedessä, 
makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 
60 vuorokautta tai

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

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
180 vuorokautta.

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 
180 vuorokautta.
Aine täyttää erittäin hidasta hajoamista 
koskevan perusteen myös, jos on näyttöä 
siitä, että se on muutoin riittävän hitaasti 
hajoava, jotta sitä voidaan pitää 
riskialttiina.

Perustelu

Ks. 3.7.3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 140
Liite II, 3.7.3.2. kohta, 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin 
on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 
kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Sekä 
makean veden että meriveden eliölajeilla 
saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää.
Se täyttää erittäin voimakasta eläviin 
kudoksiin kertyvyyttä koskevan perusteen 
myös, jos on näyttöä siitä, että se kertyy 
muissa lajeissa erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin, tai eliöstöstä kerätyt 
seurantatiedot osoittavat, että kemikaalin 
mahdollinen kertyvyys eläviin kudoksiin 
on riittävä, jotta sitä voidaan pitää 
riskialttiina.

Perustelu

Ks. 3.7.3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 141
Liite II, 3.8.2 kohta

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

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

olevan yhteisössä tai kansainvälisesti 
hyväksyttyjen testausta koskevien 
yleisohjeiden arvioinnin ja muiden 
saatavilla olevien tietojen, muun muassa 
tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun,
perusteella sellaisia hormonaalisia 
haittavaikutuksia, joilla on todennäköisesti
toksikologista merkitystä muille kuin 
torjuttaville organismeille.

Perustelu

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kroonisten vaikutusten rajoittavien perusteiden ei pitäisi 
liittyä vain altistumisen arviointiin, jo senkin takia että "realistisille ehdotetuille 
käyttöolosuhteille" ei ole sitovaa määritelmää. Kohta on tarpeen saattaa vastaamaan 
tehoaineiden ihmisten terveyteen liittyviä hyväksymisvaatimuksia ottamalla arviointien 
tulosten lisäksi huomioon "muut saatavilla olevat tiedot".

Tarkistus 142
Liite II, 3.8.2 a kohta(uusi)

3.8.2 a. Tehoaineen katsotaan täyttävän 4 
artiklan vaatimukset vain, jos sen 
myrkyllisyys mehiläisille on 
merkityksetön, niin että esimerkiksi 
vaarallinen annos on alle 50.

Perustelu

Hyväksymisprosessissa on otettava huomioon myrkyllisyys mehiläisille. Vaarallinen annos on 
hyvin hyödyllinen myrkyllisyyden laskentaindikaattori, joten se olisi otettava nimenomaisesti 
huomioon riskinarvioinnissa.

Tarkistus 143
Liite II, 3.9 kohta

Tehoaine hyväksytään vain, jos 
soveltuvissa tapauksissa voidaan suorittaa 
jäämien määritys riskinarvioinnin ja 
täytäntöönpanon valvonnan tarkoituksia 
varten.

Tehoaine hyväksytään vain, jos voidaan 
suorittaa jäämien määritys ja ne voidaan 
havaita yleisessä käytössä olevilla 
analyysimenetelmillä riskinarvioinnin ja 
täytäntöönpanon valvonnan tarkoituksia 
varten.
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Perustelu

Tarkistus tuo artiklaan kaksi ulottuvuutta. Ensiksi kaikkia hyväksyttyjä torjunta-aineita varten 
on oltava jäämien määritys. Toiseksi laboratorioiden standardilaitteistoilla olisi pystyttävä 
tunnistamaan ja mittaamaan kaikkien markkinoilla olevien aineiden jäämät, mikä nykyään ei 
onnistu. Laboratorioiden standardilaitteistoilla pystytään havaitsemaan vain vähän yli 100 
ainetta, ja markkinoilla on paljon enemmän aineita, jotka nykyään ovat "näkymättömiä" 
täytäntöönpanon valvonnan ja seurannan kannalta.

Tarkistus 144
Liite II, 3.9 a kohta (uusi)

3.9 a. Vaikutukset ravintoketjuun 
Tehoaine hyväksytään vain, jos sen 
vaikutusta korkeampien organismien 
ravintoketjuun voidaan pitää 
hyväksyttävänä tieteellisesti hyväksytyn 
riskinarviointimenetelmän perusteella ja 
hyväksytyn tehoaineen arvioitua 
vaikutusta ekosysteemiin vähennetään 
hallinta- ja korvausjärjestelmällä.

Perustelu

Monilla torjunta-aineilla on epäsuoria vaikutuksia ekosysteemiin, esimerkiksi ravintoketjun 
välityksellä (saalishyönteisten laajamittaisesta vähenemisestä johtuva lintukantojen 
pieneneminen maatalouden ekosysteemeissä). Näitä vaikutuksia voidaan arvioida käyttäen 
tieteellistä menetelmää, joka kuvataan teoksessa Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): 
Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381–384.

Tarkistus 145
Liite II, 4 kohta

Tehoaine voidaan hyväksyä korvaavaksi
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun

Tehoaine voidaan määritellä korvattavaksi
aineeksi 24 artiklan mukaisesti, kun yksi 
seuraavista ehdoista täyttyy:

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

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

– se täyttää yhden PBT-aineen 
luokittelukriteerin;

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

– kriittisten vaikutusten ja ominaisuuksien
luonteeseen liittyy haittoja, jotka saattavat 
edellyttää hyvin rajoittavia 
riskinhallintatoimenpiteitä (kuten hyvin 
suojaavien henkilökohtaisten 
suojavarusteiden käyttö tai hyvin laajojen 
suojavyöhykkeiden määrittely);

– sillä on arvioinnin ja muiden saatavilla 
olevien tietojen, muun muassa tieteellisen 
kirjallisuuden tarkastelun, perusteella 
mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä, 
neurotoksisia tai immunotoksisia 
vaikutuksia aikuisissa tai kehityksen 
aikana; 

– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

– se sisältää merkittävän osan inaktiivisia 
isomeereja.

Perustelu

Aineita, joiden hormonitoimintaa häiritsevistä, neurotoksisista tai immunotoksisia 
ominaisuuksista on näyttöä, ei saa hyväksyä. Aineet, joissa mahdollisesti on tällaisia 
ominaisuuksia varsinkin altistuksen tapahtuessa kehityksen aikana mutta niistä ei ole selvää 
näyttöä, olisi katsottava korvattaviksi aineiksi. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä kehittyvään 
hermostoon kohdistuviin neurotoksisiin vaikutuksiin.

Tarkistus 146
Liite II a (uusi)

Liite II a
Luettelo tehoaineista, jotka on hyväksytty 
sisällytettäviksi kasvinsuojeluaineisiin

Perustelu

Olisi jatkettava käytäntöä, että hyväksytyt aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.
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Tarkistus 147
Liite III, otsikko

Luettelo apuaineista, joiden lisäämistä
kasvinsuojeluaineisiin ei hyväksytä

Luettelo apuaineista, suoja-aineista ja 
tehosteaineista, jotka on hyväksytty 
sisällytettäviksi kasvinsuojeluaineisiin 

Perustelu

Apuaineet saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Siksi ne on hyväksyttävä ja 
sisällytettävä sallittujen aineiden luetteloon.

Tarkistus 148
Liite IV, 1 kohta

Jäsenvaltion on suoritettava vertaileva 
arviointi käsitellessään lupahakemusta, 
joka koskee korvaavaksi aineeksi 
hyväksyttyä tehoainetta sisältävää 
kasvinsuojeluainetta.

Jäsenvaltion on suoritettava vertaileva 
arviointi käsitellessään 
kasvinsuojeluainetta koskevaa
lupahakemusta. Etusijalle tässä 
prosessissa on asetettava korvattavaksi
aineeksi hyväksyttyä tehoainetta sisältävät 
kasvinsuojeluaineet.

Kun tarkastellaan kasvinsuojeluaineen 
luvan hylkäämistä tai peruuttamista 
korvaavan kasvinsuojeluaineen eduksi 
(jäljempänä ’korvaaminen’), korvaamisesta 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien on tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen perusteella osoitettava olevan
merkittävästi pienemmät. Korvaavan 
kasvinsuojeluaineen arviointi on 
suoritettava sen osoittamiseksi, onko 
korvaavan aineen käytöllä sama vaikutus 
torjuttavaan organismiin ilman käyttäjälle 
aiheutuvia merkittäviä taloudellisia ja 
käytännön haittoja vai ei.

Kun tarkastellaan kasvinsuojeluaineen 
luvan hylkäämistä tai peruuttamista 
korvaavan kasvinsuojeluaineen eduksi 
(jäljempänä ’korvaaminen’), korvaamisesta 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien on tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen perusteella osoitettava olevan 
merkittävästi pienemmät. Korvaavan 
kasvinsuojeluaineen arviointi on 
suoritettava sen osoittamiseksi, onko 
korvaavan aineen käytöllä sama vaikutus 
torjuttavaan organismiin ilman käyttäjälle 
aiheutuvia merkittäviä taloudellisia ja 
käytännön haittoja vai ei.

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 ovat tarvittaessa kemiallisesti 
riittävän erilaisia tai viljelymenetelmät ja -
käytännöt sekä torjuntamenetelmät ja -
käytännöt ovat riittävän erilaisia
torjuttavassa organismissa ilmenevän 
resistenssin pitämiseksi mahdollisimman 
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vähäisenä;
b) korvaamista sovelletaan vain
tehoaineisiin, jotka hyväksytyissä 
kasvinsuojeluaineissa käytettyinä 
aiheuttavat merkittävästi suuremman riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle;

b) korvaamista sovelletaan 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.

Perustelu
Jäsenvaltiot eivät välttämättä hyväksy edes kasvinsuojeluaineita, jotka eivät sisällä 
korvattavaa ainetta, jos markkinoilla on turvallisempia vaihtoehtoja. Jäsenvaltioilla olisi 
voitava halutessaan mennä EU:n nykyistä korvattavien aineiden luetteloa pidemmälle 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Korvattavat aineet on kuitenkin asetettava 
etusijalle vertailevassa arvioinnissa ja korvaamisessa.
Vertailevassa arvioinnissa on otettava huomioon muut kuin kemikaaleihin perustuvat 
viljelymenetelmät ja -käytännöt sekä torjuntamenetelmät ja -käytännöt.

Tarkistus 149
Liite IV, 2 kohta

Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät 
riskin merkittävän eron tapauskohtaisesti.
Tarkasteltavia asioita ovat tehoaineen 
ominaisuudet ja väestön eri alaryhmien 
(ammattimaiset tai muut kuin 
ammattimaiset käyttäjät, sivulliset, 
työntekijät, asukkaat, erityiset riskiryhmät 
tai kuluttajat) suoran tai välillisen 
altistumisen mahdollisuus elintarvikkeiden, 
rehujen, veden tai ympäristön välityksellä.
Lisäksi on otettava huomioon muita 
tekijöitä, kuten asetettujen 
käyttörajoitusten tiukkuus ja määräykset 
henkilökohtaisista suojavarusteista.

Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät 
riskin, erityisesti terveysriskien,
merkittävän eron tapauskohtaisesti ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset. Tarkasteltavia asioita 
ovat tehoaineen ominaisuudet ja väestön 
eri alaryhmien (ammattimaiset tai muut 
kuin ammattimaiset käyttäjät, sivulliset, 
työntekijät, asukkaat, erityiset riskiryhmät 
tai kuluttajat) suoran tai välillisen 
altistumisen mahdollisuus elintarvikkeiden, 
rehujen, veden tai ympäristön välityksellä. 
Lisäksi on otettava huomioon muita 
tekijöitä, kuten asetettujen 
käyttörajoitusten tiukkuus ja määräykset 
henkilökohtaisista suojavarusteista.

Kun eri tehoaineiden ennustetun 
pitoisuuden ympäristössä (PEC) ja 
ennustetun vaikutuksettoman pitoisuuden 
(PNEC) suhdetta kuvaava tekijä on 
vähintään 10, riskin eron katsotaan olevan 

Kun eri tehoaineiden ennustetun 
pitoisuuden ympäristössä (PEC) ja 
ennustetun vaikutuksettoman pitoisuuden 
(PNEC) suhdetta kuvaava tekijä on 
vähintään 3, riskin eron katsotaan olevan 
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merkittävä ympäristön kannalta. merkittävä ympäristön kannalta ottaen 
huomioon tunnetut kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden yhteisvaikutukset on otettava huomioon.
Jos PEC:n ja PNEC:n suhdetta kuvaava tekijä olisi 10, tämä rajoittaisi turhaan korvattavien 
aineiden määrää.
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PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto myönsivät kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman hyväksymisestä tehdyssä päätöksessä, että torjunta-aineiden vaikutusta 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön on vähennettävä edelleen. Ne korostivat, että torjunta-
aineita on käsiteltävä ympäristöystävällisesti ja kannattivat kahtalaista lähestymistapaa: 
voimassa olevan oikeudellisen kehyksen täysimääräistä soveltamista ja asianmukaista 
tarkastamista sekä aihekohtaisen strategian kehittämistä torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
varten.

Esittelijä katsoo, että käsiteltävän olevan komission ehdotuksen, joka on tulosta vielä 
käynnissä olevasta direktiivin 91/414 tarkistamisesta, on tukeuduttava kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman perusteluihin. Lisäksi on pyrittävä siihen, että ihmisiin ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä ja vaaroja koskevissa ennakoivissa ja taannehtivissa 
arviointistrategioissa tehdyt havainnot otetaan huomioon käytännön toiminnassa ja että 
luodaan johdonmukaisuutta yhteisön politiikan muiden alojen kanssa.

Tavoitteet

Asetuksella pyritään kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman ja torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevan aihekohtaisen strategian mukaisesti ihmisten terveyden ja 
ympäristön hyvään suojelemiseen.
Esittelijä katsoo, että tämän vuoksi oikeusperustana on sovellettava EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa ja 175 artiklaa ja että ennalta 
varautumisen periaate on otettava huomioon ensisijaisena muihin intresseihin nähden. 

Johdonmukaisuus

Esittelijä katsoo, että luonnoksessa on tuotava selvemmin esiin kytkökset politiikan muihin 
aloihin. Siten on varmistettava, että asetus ei ole ristiriidassa yhteisön vesipolitiikan puitteista 
annetun direktiivin (2000/60/EY) ja sen johdannaisdirektiivien tavoitteiden ja 
laatustandardien kanssa.  Tämä on varmistettava säännöllisillä tarkastuksilla.
Tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tarkastamisessa on noudatettava eläinsuojelun 
periaatteita. Tämä tarkoittaa sekä nisäkkäillä tehtävien testien minimoimista että 
vaihtoehtoisia testausmenetelmiä koskevien tieteellisten tutkimusten koordinoitua kokoamista 
ja vapaata käytettävyyttä. 

Korvaamisperiaate ja vertaileva arviointi

Esittelijä pitää välttämättömänä, että asiasta annettujen säännösten, etenkin Reach-asetuksen 
ja biosidejä koskevan direktiivin, periaatteita sovelletaan ja että torjunta-aineista koituvien 
riskien ja vaarojen vähentämiseksi huolehditaan korvaamisperiaatteesta ja vertailevasta 
arvioinnista, sillä ei voida valvoa riittävästi, että riskien vähentämistä koskevia toimia todella 
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noudatetaan itse torjunta-aineiden käyttövaiheessa.  
Korvaamisessa ei ole kyse pelkästään ongelmallisten tehoaineiden vaihtamisesta vähemmän 
arveluttaviin, vaan samalla olisi otettava huomioon vaihtoehtoiset muut kuin 
kemikaalipohjaiset torjunta- ja suojamenetelmät. Näin noudatetaan aihekohtaisen strategian 
periaatetta, että maataloudessa vähennetään riippuvuutta kemiallis-synteettisten torjunta-
aineiden käytöstä.
Näiden tavoitteiden mukaisesti olisi helpotettava luonnollisten biologisten suojamenetelmien, 
kuten mikro-organismien sekä virus- ja feromonivalmisteiden käyttöön perustuvien aineiden 
hyväksyntää. Kun asiaa koskevat tutkimushankkeet on saatettu päätökseen, kyseiset aineet on 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja niistä on säädettävä erikseen.
Lisäksi integroidun tuholaistorjunnan ja integroidun kasvinsuojelun standardien sitovaa 
käyttöön ottamista maataloudessa koskevan aihekohtaisen strategian tavoitteet on otettava 
asianmukaisesti huomioon tässä asetuksessa olevissa määritelmissä ja toimissa, jotka 
koskevat alan hyviä käytäntöjä sekä torjunta-aineiden asianmukaista käsittelyä.  Nämä 
standardit olisi otettava hyväksymismenettelyssä käyttöön sitovina jo vuonna 2012 vuoden 
2014 sijasta.

Vyöhykkeisiin perustuva hyväksyminen

Esittelijä katsoo, että vyöhykkeiden perustaminen ja kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen ei 
ole asetuksen tavoitteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, ja pitää kyseistä 
lähestymistapaa EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan ja vesipolitiikan puitteista annetun 
direktiivin vastaisena. 
Euroopan unionin jakaminen mielivaltaisiin vyöhykkeisiin ei ensinnäkään vastaa millään 
tavoin ekologisia perusteita tai luontoalueita koskevia perusteita. Tämä johtaa keinotekoisiin 
vyöhykerajoihin, joissa esimerkiksi Mosel-joen vasen ja oikea rantaviiva kuuluvat eri 
alueisiin. Riskien arvioinnin ja riskienhallinnan olisi perustuttava pienemmiksi rajattuihin 
luontoalueisiin sekä maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin. Lisäksi kunkin jäsenvaltion olisi 
voitava soveltamiensa suojastandardien perusteella asettaa yhteisön normeja tiukempia 
vaatimuksia tai tehdä kasvinsuojeluaineita hyväksyttäessä päätöksiä, joilla pyritään 
saavuttamaan kansallisissa torjunta-aineiden toimintasuunnitelmissa, terveydenhuolto-
ohjelmissa tai ympäristöalan toimenpiteissä asetetut tavoitteet. Kunkin jäsenvaltion olisi 
voitava myös päättää, että hyväksymistä koskevat päätökset kytketään hyödyllisyyttä 
koskevaan tarkastamiseen, joka toteutetaan kansallisten erityisolosuhteiden perusteella.
Siksi esittelijä ehdottaa, että mielivaltaisten vyöhykkeiden sijasta sovelletaan edelleen 
kansallisten lupien vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jossa kuitenkin sallitaan 
toissijaisuusperiaatteen hengessä myös kansalliset tai alueelliset erityisratkaisut.

Riskiryhmät

Esittelijä pitää periaatteessa tarpeellisena, että yhteiskunnan heikoimpia ja 
puolustuskyvyttömimpiä ryhmiä varten asetetaan suojelutavoitteita. Lasten, sikiöiden, 
alkioiden, raskaana olevien naisten ja imettävien äitien ohella on muitakin riskiryhmiä, kuten 
ammattimaiset käyttäjät, lähinaapurit, sekä hauraat ja sairaat henkilöt. Tämä ja uusimmat 
tieteelliset havainnot on otettava huomioon kaikissa testausta ja päätöksentekoa koskevissa 
strategioissa. 
Äskettäiset jäämätutkimukset ovat osoittaneet erityisesti, että vihanneksista ja hedelmistä 
löytyneet jäämät ylittävät kaksisataakertaisesti direktiivissä 2006/215 pienten  lasten 
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ravinnolle asetetut raja-arvot. Tieteellisissä julkaisuissa on osoitettu hälyttävän selvästi, että 
kasvinsuojeluaineille altistuminen aiheuttaa neurologisia vaurioita etenkin lasten 
varhaiskehitykselle (mm. älykkyysosamäärän alenemista). Nämä havainnot ovat hälyttäviä.  
Yhteisö on tehostanut toimiaan ylipainon torjumiseksi ja terveellisen ravitsemuksen 
edistämiseksi. Olisi absurdia, että hedelmien ja vihannesten syöntiä jouduttaisiin vähentämään 
liian suuren kasvinsuojeluaineille altistumisen vuoksi. Hyväksymistä koskevissa käytänteissä 
ja merkinnöissä on keskityttävä näihin riskiryhmiin. 

Uusin tieteellinen tietämys

Poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon olisi aina perustuttava uusimpaan tieteelliseen 
tietämykseen. Siksi kaikki kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat on tarkastettava 
säännöllisesti. Tarkastusten ja valvonnan perusedellytykset ovat myös ratkaisevia, ja niiden 
on esimerkiksi oltava riittävän herkät ja analyyttiset osoittamaan tehoaineet ja niiden 
aineenvaihduntatuotteet kaikissa relevanteissa ympäristöissä tai havaitsemaan niitä koskevat 
viittaukset kaikkia haetun luvan piiriin kuuluvia käyttötarkoituksia koskevassa asiakirja-
aineistossa. Tieteellisten havaintojen, tietojen ja selvitysten on oltava saatavilla niin vapaasti 
kuin mahdollista. Aineiden valvonnassa tehtyjen havaintojen olisi johdettava lupapäätösten 
joustavaan ja tapauskohtaiseen tarkastamiseen esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeissa 
havaitaan toistuvasti sallittujen enimmäisrajojen ylittymistä tai pohjavedestä löytyy jäämiä 
jne. Esittelijä katsoo, että tämän lupakytkennän luomiseksi tarvitaan pakollista jälkiseurantaa, 
koska nykyisessä valvonnassa ei välttämättä tarkisteta kaikkia käytössä olevia tehoaineita, 
aineenvaihduntatuotteita tai apuaineita.  
Lisäksi on otettava huomioon, että kasvinsuojeluaineita käytetään usein yhdistelminä, jolloin 
tuotteissa ja ympäristössä saattaa ilmetä monikertaisia jäämiä tai yhdistelmistä aiheutuvaa 
pilaantumista.  Mahdolliset yhdistelmävaikutukset on otettava lupia tarkastettaessa huomioon 
uusimman tietämyksen perusteella. Jos on aihetta epäillä kertymä- tai yhteisvaikutuksia, 
riskeihin olisi reagoitava ennalta varautuvilla riskinhallintatoimilla, vaikka varmempia 
havaintoja ei olisikaan vielä tehty. 

Poistamisperusteet

Koska monet aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että vaarallisille aineille altistumista ei 
kyetä sulkemaan pois kokonaan edes tiukoilla rajoituksilla, on syytä vahvistaa aineen 
ominaisuuksien perusteella poistamisperusteet, jotta ihmisen terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvat potentiaalisesti kestämättömät vaikutukset kyettäisiin estämään jo ennalta. Tätä 
periaatetta on sovellettava aineisiin, jotka ovat pitkäaikaisia tai jotka saattavat kertyä 
ympäristöön, eliöihin tai ravintoketjuun, aineisiin, joilla on syöpää aiheuttavia, mutageenisiä 
tai lisääntymisterveyden kannalta toksisia ominaisuuksia, sekä aineisiin, joilla on 
hormonaalisia taikka hermoston tai vastustuskyvyn kannalta toksisia vaikutuksia. Tällöin olisi 
ennalta varautuvan ympäristönsuojelun ja terveyden suojelun mukaisesti sovellettava 
tiukempia perusteita kuin mitä käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa tehdään. 

Avoimuus ja kilpailu

Esittelijä pitää olennaisena, että avoimuus toteutuu mahdollisimman hyvin aina luvasta ja 
käytöstä kuluttajaan saakka. Siksi on syytä julkaista Internet-sivuilla luvan saaneita 
tehoaineita koskevat tiedot, kuluttajien kannalta olennaiset (esim. ekotoksisuutta koskevat) 
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lupamenettelyssä ilmi käyneet tiedot sekä jäämien valvonnasta saadut tulokset.  Esittelijä 
ehdottaa, aineiden käyttöä koskevien tietojen säilyttämistä (rekisterin ylläpitäminen) sekä 
torjunta-ainekuvausta, jolla voidaan taata parempi avoimuus sekä jäljitettävyys 
elintarvikeketjussa.  Näin edistetään terveellisiä elintarvikkeita koskevaa kilpailua myös 
kaupassa. Elintarvikeketjun loppupäässä olevalla kuluttajalla on oikeus tietää, mitä torjunta-
aineita elintarvikkeisiin on käytetty.


