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FLONIKAMIDIN JAAMIEN TILAPAINEN KANSALLINEN JAAMIEN ENIMMAISMAARA

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes asettaa kasvinsuojeluainelain muuttamista koskevan lain 1398/2019 
2 ja 24 §:n perusteella fionikamidille tilapaisen kansallisen jaamien enimmaismaaran seuraavasti:

Jaamien enimmaismaara (mg/kg)Tehoaine Tuote

Flonikamidi^ Porkkana^ 0,3

1 Flonikamidin, TFNA:n ja TFNG:n summa ilmaistuina flonikamidina/ Koko tuote naattien ja mullan poistamisen jalkeen

Maarays on voimassa ajalla 1.7.2020-31.8.2021. Maarays koskee ainoastaan kotimaista porkkanaa. 
Kansallisen paatoksen voimassaoloaika loppuu kuitenkin tata asiaa koskevan EU-asetuksen voimaan tullessa, 
jos se on aikaisempi kuin kansallisen paatoksen paattymispaivamaara.
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Perustelumuistio valiaikaisen kansallisen iaamien enimmaismaaran asettamiseksi flonikamidille
porkkanassa

Kasvinsuojeluaineen kayttb tietylle kayttbkohteelle voidaan hyvaksya vasta, kun sen sisaltamalle tehoaineelle 
on voimassa jaamien enimmaismaara, joka kattaa kasvinsuojeluaineen kaytbsta mahdollisesti aiheutuvat 
jaamat. Jaamien enimmaismaarat asetetaan harmonisoidusti EU-tasolla torjunta-ainejaamaasetuksen (EY) 
N:o 396/2005^ mukaisesti. Komissio tekee ehdotukset tehoaineiden jaamien enimmaismaaraksi EU:n 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) lausuntojen perusteella. Jasenvaltioiden edustajista koostuva 
kasveja, elaimia, elintarvikkeita ja rehuja kasittelevan pysyvan komitean torjunta-ainejaamat-jaosto (PAFF- 
Pesticide Residues) aanestaa komission ehdotuksesta.

Torjunta-ainejaamaasetuksen (EY) N:o 396/2005 artiklan 18 kohdan 4 mukaan jasenvaltio voi kuitenkin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, etta jasenvaltioiden alueella saatetaan markkinoille elintarvikkeita 
ja/tai sybtetaan elaimille kasiteltyja rehuja, jotka eivat ole jaamien osalta asetuksen mukaisia edellyttaen, 
etta nama elintarvikkeet ja/tai rehut eivat aiheuta kohtuutonta riskia. Kasvinsuojeluaineen lupa ja 
riskinarviointi tulee lahettaa valittbmasti tiedoksi muille jasenvaltioille, komissiolle ja EFSAIIe.

Torjunta-ainejaamia kasitteleva pysyva komitea hyvaksyi yksimielisesti komission asetusehdotuksen tiettyjen 
tehoaineiden jaamien enimmaismaarien (ml. flonikamidin jaamien enimmaismaaran korottaminen 
porkkanassa 0,3 mg/kg) korottamisesta marraskuussa 2018. Euroopan parlamentti kuitenkin hylkasi 
asetusehdotuksen tarkastelujakson aikana, koska samassa asetusehdotuksessa korotettiin klotianidiini 
nimisen tehoaineen jaamien enimmaismaaraa perunassa USA:n tuontitoleranssihakemuksen perusteella. Ko. 
tehoaine on ns. neonikotinoidi, joita epaillaan mehilaisvaikutuksista. Ymparistbn -tai pblyttajien suojelu ei 
kuitenkaan kuulu torjunta-ainejaamaasetuksen (EY) N:o 396/2005 soveltamisalaan. Komissio laati paivitetyn 
asetusehdotuksen, jonka torjunta-ainejaamia kasitteleva pysyva komitea hyvaksyi helmikuussa 2020. Nyt 
asetusehdotusta on jalleen vastustettu Euroopan parlamentissa ja asetusehdotuksen voimaantulo on 
hidastunut. Pitkittynyt tilanne on viivastyttanyt kasvinsuojeluaineen lupien kasittelya.

Vuonna 2019 Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK ry (MTK) haki Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoita (Tukes) kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009^ artiklan 53 
mukaista 120 vrk:n poikkeuslupaa Teppeki-nimiselle kasvinsuojeluaineelle kaytettavaksi porkkanalle 
porkkanakempin torjuntaan. Vaihtoehtoisia kasvinsuojeluaineita tahan ei ollut saatavilla. Tukes myonsi 
poikkeusluvan 27.6.-15.9.2019 valiseksi ajaksi.

Teppeki sisaltaa tehoaineena flonikamidia. Flonikamidin kayttb kasvinsuojeluaineen tehoaineena on 
hyvaksytty EU:ssa tuhohybnteisten torjuntaan. Flonikamidin jaamille porkkanassa on asetettu EU:n torjunta- 
ainejaamaasetuksessa (EY) N:o 396/2005 jaamien enimmaismaara 0,03 mg/kg (*). Symbol! (*) tarkoittaa 
analyysiherkkyyden rajaa. MTK oli liittanyt hakemukseensa EFSAn vuonna 2018 antaman lausunnon 
flonikamidin jaamien enimmaismaarien korottamiseksi juurikasveissa^. EFSA esitti lausunnossaan 
flonikamidin jaamien enimmaismaaran korottamista porkkanassa 0,3 mg/kg. EFSAn mukaan aineisto jaamien 
enimmaismaarien asettamiseksi oli riittava ja ehdotettu jaamien enimmaismaara ei aiheuta riskia 
kuluttajalle. Porkkanan osalta arvioitu flonikamidin maatalouskaytantb vastasi MTK:n hakemaa



maatalouskaytantoa. Komission asetusehdotus flonikamidin jaamien enimmaismaaran korottamiseksi 
porkkanassa perustui ko. EFSAn lausuntoon.

Jotkut jasenvaltiot ovat torjunta-ainejaamaasetuksen (EY) 396/2005 artiklan 18 kohdan 4 kaltaisissa 
tilanteissa asettaneet valiaikaisia kansallisia jaamien enimmaismaaria mahdollistaakseen kasiteltyjen 
tuotteiden asianmukaisen valvonnan.

Oikeus asettaa valiaikaisia kansallisia jaamien enimmaismaaria annettiin Elintarviketurvallisuusvirastolle 
(nykyaan Ruokavirasto) elintarvikelain muutoksella 128/2017'^. Ruokavirasto asetti Elintarvikelain 23/2006 
30 §:n 13 kohdan perusteella tilapaisen kansallisen jaamien enimmaismaaran 0,3 mg/kg flonikamidille 
porkkanassa^. Tilapainen jaamien enimmaismaara on voimassa 30.6.2020 asti. Tilapaisen jaamien 
enimmaismaaran asettamisen syyna oli vastaavan EU:n jaamien enimmaismaarien viivastynyt voimaantulo 
ja Tukesin mydntama poikkeuslupa.

MTK on uusinut flonikamidin kayttda porkkanassa koskevan poikkeuslupahakemuksensa ja Tukesin 
mydntama poikkeuslupa on voimassa 23.5.-10.9.2020. Kansallisen jaamien enimmaismaaran voimassaoloa 
on syyta jatkaa, silla EU:n jaamien enimmaismaaraa ei ole edelleenkaan saatettu voimaan.

Elintarvikelakia ja kasvinsuojeluainelakia muutettiin vuonna 2019, kun torjunta-ainejaamien 
enimmaismaarien asettamista edeltava riskinarviointitehtava siirrettiin Ruokavirastosta Tukesiin. Hallituksen 
perustelumuistiossa HE 36/2019 vp® todetaan, etta samalla valiaikaisten torjunta-ainejaamien 
enimmaismaarien asettaminen seka torjunta-ainejaamaasetuksen lukujen 
toimeenpanotehtavat siirtyvat Tukesin tehtavaksi.

II—IV VI—Xja

Tassa muistiossa esitetaan kasvinsuojeluainelain muuttamista koskevan lain 1398/2019^ 2 ja 24 §:n nojalla 
valiaikaisen kansallisen jaamien enimmaismaaran 0,3 mg/kg asettamista flonikamidille porkkanassa. 
Valiaikainen jaamien enimmaismaara olisi voimassa 1.7.2020-31.8.2021 valisen ajan. Kansallisen paatdksen 
voimassaoloaika loppuu kuitenkin tata asiaa koskevan EU-asetuksen voimaan tullessa, jos se on aikaisempi 
kuin kansallisen paatdksen paattymispaivamaara.

Valiaikainen jaamien enimmaismaara mahdollistaa tehoaineella kasiteltyjen tuotteiden asianmukaisen 
valvonnan ennen vastaavan EU:n jaamien enimmaismaaran voimaantuloa. Kansallinen jaamien 
enimmaismaara koskee ainoastaan kotimaista porkkanaa. Flonikamidilla kasiteltyja porkkanoita ei voi 
toistaiseksi vieda Suomen markkinoiden ulkopuolelle. Vienti on mahdollista heti, kun vastaava jaamien 
enimmaismaara on saatettu voimaan EU:ssa.
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