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Jakelussa mainitut

Asettaminen

Maa-ja metsätalousministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen hallituksen 
esityksen laatimiseksi eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1563/2011, kasvinsuojeluainelaki) muuttamisesta komission direktiivin (EU) 2019/782 
täytäntöönpanemiseksi.

Toimikausi

23.1.-28.8.2020

Tausta

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi an
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY (puitedirektiivi) on 
pantu täytäntöön kasvinsuojeluainelailla. Puitedirektiivin 15 artikla koskee muun muassa 
direktiivin liitteeseen IV hyväksyttäviä riski-indikaattoreita. Komissio on 15.5.2019 an
tanut direktiivin (EU) 2019/782 puitedirektiivin muuttamisesta yhdenmukaistettujen 
riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta. Direktiivillä on korvattu puitedirektiivin 
liite IV, joka on ollut aiemmin ilman aineellista sisältöä. Direktiivin täytäntöönpanon 
määräaika on ollut 5.9.2019. Komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen 
direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Suomen vastauksessa komissiolle ilmoite
taan, että direktiivin täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 
kevätistuntokauden 2020 aikana.

Kasvinsuoj eluainelaki ei sisällä puitedirektiivin 15 artiklan tai komission direktiivin täy
täntöönpanoon riittäviä säännöksiä eikä valtuuksia asetuksen antamiseen direktiivien 
säännösten täytäntöönpanemiseksi. Tämän vuoksi kasvinsuojeluainelakiin on tarpeen 
tehdä muutoksia direktiivien saattamiseksi asianmukaisesti kansalliseen lainsäädäntöön.
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Tavoitteet ja tehtävät

Tavoitteena on valmistella kasvinsuojeluaineista annetun lain muutos siltä osin kuin 
komission direktiivi (EU) 2019/782 sitä edellyttää. Hallituksen esitys on tarkoitus an
taa eduskunnan kevätistuntokaudella 2020.

Tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojeluaineista 
annetun lain muuttamiseksi siten, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Organisointi

Hankkeen valmistelijoina ovat maatalousylitarkastaja Tove Jern ja lainsäädäntöneuvos 
Erkki Amkil, joka esittelee hallituksen esityksen. Valmisteluun osallistuu myös asian
tuntija Joel Jurkola. Valmistelun aikana kuullaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa ja 
muita keskeisiä sidosryhmiä.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan virkatyönä.

Osastopäällikkö

Hallitusneuvos Tanja Viljanen

JAKELU
Hankkeen valmistelijat, Minnan-Mari Kaila, Sebastian Hielm, Tanja Viljanen

TIEDOKSI

Kansliapäällikkö, ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi


