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MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 11/1997 vp
Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain 7 §:n
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 7 päivänä lokakuuta 1997 lähettänyt valiokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi
hallituksen esityksen 141/1997 vp laiksi torjuntaainelain 7 §:n muuttamisesta.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- apulaisosastopäällikkö Olli Rekola, maa- ja
metsätalousministeriö
- jaostopäällikkö Juha Ruippo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
- varapuheenjohtaja Jari Riippi, Torjunta-ainetuottajien Yhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS
Torjunta-aineiden tarkastuksesta ja rekisteröinnistä valtiolle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi torjunta-aineen markkinoijien on tuloutettava valtiolle vuosittain 2,5 prosenttia torjuntaaineiden edellisen vuoden liikevaihdosta. Sen
johdosta, että maksut eivät ole enää viime vuonna kattaneet kustannuksia, tulisi maksuja korottaa. Torjunta-aineiden markkinoijan maksetta-

va veronluonteinen maksu ehdotetaan korotettavaksi 2,5 prosentista 3,5 prosenttiin.
Lakiehdotus liittyy vuoden 1998 valtion talousarvioesitykseen ja se tulisi käsitellä talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Torjunta-ainelain 7 §:n mukaan torjunta-ainemaksua kannetaan niiden kustannusten kattamiseksi, jotka aiheutuvat torjunta-aineiden rekisteröintihakemusten käsitteleruisestä ja torjunta-ainerekisterin pitämisestä. Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että huomattava osa vuosittaisesta vajaan
HE 141/1997 vp

kuuden miljoonan markan maksukertymästä on
aiemmin ohjautunut Maatalouden tutkimuskeskukselle torjunta-aineiden ennakkotarkastukseen liittyvien tutkimusten suorittamiseen.
Vuonna 1996 Maatalouden tutkimuskeskuksen
osuus yli kahdeksan miljoonan markan kokonaiskustannuksista oli esityksen perustelujen
mukaan enää noin kaksi miljoonaa markkaa.
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Nykyisin suurimmat kustannukset aiheutuvat
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen sekä muiden rekisteröintiviranomaisten toiminnasta.
Valiokunta toteaa, että esityksen perusteluissa
maksujen korotusta on perusteltu sillä, että maksut eivät ole enää viime vuonna kattaneet kustannuksia. Esityksestä ei kuitenkaan ilmene, mikä
on ollut kustannusten kehitys viime vuosina ja
mitkä esitetyistä kustannuksista ovat todella lain
määrittelemiä rekisteröintihakemuksen käsittelystä ja torjunta-ainerekisterin pitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Valiokunnalle toimitetussa
selvityksessä on lisäksi todettu, että torjunta-ainelautakunta,jonka tehtävä on päättää torjuntaainehakemusten käsittelystä ja valmisteiden hyväksymisestä, on kiinnittänyt tarkastusviranomaisten huomiota tarkastustyön viivästymiseen ja hakemusten käsittelyn ruuhkautumiseen.
Viivästymistä on erityisesti ollut ympäristövaikutusten ja osittain myös terveysvaikutusten selvittämisessä.
Valiokunta edellyttää, että kustannusten
alentamiseksi torjunta-ainevalmisteiden
hyväksymiseen liittyvää menettelyä tehos-

tetaan ja järkiperäistetään poistamalla
päällekkäistä tutkimustoimintaa.
Esityksen perustelujen mukaan on todennäköistä, että kiristyvästä kilpailutilanteesta johtuen (muun muassa aineiden rinnakkaistuonti
sallittava jatkossa) torjunta-aineiden hintataso
maassamme säilyy nykyisellä tasolla tai jopa laskee siitä. Valiokunta pitää tärkeänä, että pidättäydytään toimenpiteistä, jotka heikentävät
maamme maa- ja puutarhatalouden kilpailukykyä yhteismarkkinoilla.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
hallituksen esitykseen sisältyvää lakiehdotusta
tarpeellisena ja puoltaa edellä esitetyin huomautuksin sen hyväksymistä sellaisenaan.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Timo Kalli /kesk
Kari Rajamäki /sd
Raimo Holopainen /sd
Mikko Immonen /vas
Minna Karhunen /kok
Tapio Karjalainen /sd
Annikki Koistinen /kesk
Jari Koskinen /kok

Esa Lahtela /sd
Raimo Mähönen /sd
Tero Mölsä /kesk
Tuija Nurmi /kok
Tauno Pehkonen /skl
Erkki Pulliainen /vihr
Ola Rosendahl /r.
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VASTALAUSE
Emme voi hyväksyä hallituksen esityksessä (1411
1997 vp) ehdotettua torjunta-ainelain 7 §:n
muuttamista. Esityksessä ehdotetaan torjuntaaineiden tarkastuksestaja rekisteröinnistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kerättävän
maksun korottamista torjunta-aineen markkinoijilta 2,5 prosentista 3,5 prosenttiin edellisen
vuoden liikevaihdosta. Esityksen mukaan kustannukset voivat koskea vain torjunta-aineiden
rekisteröintihakemusten käsittelemistä ja torjunta-ainerekisterin pitämistä. Yksiselitteistä perusteluajuuri näiden maksujen kohonneista kustannuksista ei ole kuitenkaan asian käsittelyyn valiokunnassa saatu. EU-direktiivi torjunta-ainei-

den rekisteröinnistä on myös valmistunut ja
muutaman vuoden viiveellä, ns. positiivi-listan
edistyessä, se tulee alentamaan po. kustannuksia
myös Suomessa. Nyt ehdotettu maksun korotus
tulee nostamaan torjunta-aineiden hintoja niiden
käyttäjille, mikä EU:n vapaassa kilpailutilanteessa ei voi olla Suomen etujen mukainen menettely.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1997
Tero Mölsä /kesk
Annikki Koistinen /kesk

Timo Kalli /kesk
Tauno Pehkonen /skl.
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