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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt edusammude üle, mida liikmesriigid on teinud direktiivi 
2009/128/EÜ rakendamisel, ja rõhutab, et see on oluline on taimekaitsevahendite ohutu 
ja säästva kasutamise raamistiku loomise seisukohalt;

2. peab hädavajalikuks, et direktiivi rakendamist hinnataks üheskoos ELi üldise 
pestitsiidipoliitikaga, sealhulgas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
määrus)1, määrusega (EL) nr 528/2012 (biotsiidide määrus)2, määrusega (EÜ) nr 
396/2005 (jääkide piirnormide määrus)3 ja määrusega (EÜ) nr 178/2002 (üldiste 
toidualaste õigusnormide kohta)4 kehtestatud eeskirjadega;

3. hindab ELis pestitsiidide säästva kasutamise saavutamise nimel tehtud jõupingutusi, mis 
on hõlmanud pestitsiidide kasutamise ohtude ning inimeste ja loomade tervisele ja 
keskkonnale avalduva võimaliku mõju vähendamist ning nende tavade ja meetodite 
kasutamise edendamist, mis pakuvad pestitsiididele ökoloogilist alternatiivi;

4. nendib, et kuigi liikmesriikidel on üldiselt olemas süsteemid teabe kogumiseks ägedate 
pestitsiidimürgistuste kohta, on nende andmete täpsus ja kasutamisviisid küsitavad; 
rõhutab, et süsteemid sellise teabe kogumiseks krooniliste mürgistuste kohta ei ole 
laialdaselt kasutusele võetud;

5. juhib tähelepanu sellele, et direktiivi rakendamise aruande (COM(2017)0587), mis 
esitati 2017. aasta oktoobris, oleks komisjon pidanud esitama 26. novembril 2014;

6. nendib ka, et komisjoni 2017. aasta eduaruandes on viidatud olulistele puudujääkidele 
liikmesriikide riiklikes tegevuskavades, millest osa võeti vastu olulise hilinemisega ning 
mille terviklikkuses ja ammendavuses on suuri erinevusi, näiteks on vaid viies riiklikus 
tegevuskavas mõõdetavad vähendamiseesmärgid;

7. nendib, et mitmed liikmesriigid on muutnud esialgseid eesmärke ning keskenduvad 
kasutatavate koguste tegeliku vähendamise asemel pigem taimekaitsevahendite 
kasutamisega kaasnevate ohtude vähendamisele;

8. on seisukohal, et riiklikud tegevuskavad peavad põhinema nii tulemustel ja hindamistel 
kui ka vahenditel;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide 
turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus 
ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ 
muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse 
toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
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9. nõuab, et komisjon edendaks riskinäitajate ühtlustamist ELi tasandil, kohustaks 
liikmesriike esitama põhjalikumat teavet riiklikes tegevuskavades, mis peavad olema 
sidusad ja võrreldavad ning sisaldama mõõdetavaid ja teostatavaid eesmärke ja sihte, 
ning koguma usaldusväärsemaid andmeid ja riiklikku statistikat mõju kohta, mida 
kokkupuude pestitsiididega avaldab tervisele, tarbijatele, loomadele, mulla kvaliteedile 
ja keskkonnale, samuti töökeskkonnas ja väljaspool töökeskkonda esineva kokkupuute 
jälgitavuse kohta;

10. nõuab seetõttu, et pestitsiidide kasutamise kohta kogutaks andmeid, nagu on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 1185/20095, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, sh lihtsate näitajate 
kasutamist ja suurema tähelepanu pööramist kogu ELi hõlmavatele seirevahenditele;

11. nendib sellega seoses pestitsiidide kasutamise alase statistika läbipaistvuse tähtsust, sest 
see mõjutab üldsust ja avalikke hüvesid, mis ei piirdu üksnes ärihuvidega;

12. on seisukohal, et selle direktiivi üks olulisemaid elemente on integreeritud taimekaitse, 
mis aitab oluliselt vähendada sõltuvust taimekaitsevahenditest, mis mõningate 
eksperdihindamise läbinud uuringute andmetel võib olla 30–50 %, ning see annab 
põllumajandustootjatele väärtuslikud töövahendid kahjurite ja taimehaiguste tõrjeks 
ning saagikuse tagamiseks;

13. peab kahetsusväärseks, et mõnes liikmesriigis pole integreeritud taimekaitset veel 
täielikult kasutusele võetud, ning on seisukohal, et see viga tuleks parandada, et 
arendada välja keskkonnahoidlikum ja inimeste tervist säästvam põllumajandus, mis 
oleks vähem kulukas ning tooks keskkonnale, tarbijatele ja põllumajandustootjatele 
kasu, pidades silmas asjaolu, et taimekaitsevahendite kasutamine on maaviljeluses 
sageli hädavajalik;

14. rõhutab seepärast, kui oluline on, et keemilisi pestitsiide kasutataks integreeritud 
taimekaitses vaid viimase võimalusena pärast muude füüsiliste ja bioloogiliste 
meetodite ammendumist ning alati selektiivselt ja sihipäraselt;

15. rõhutab, et põllumajandustootjatel peab olema rohkem vahendeid taimede kaitsmiseks, 
sh suur valik toimeaineid, madala riskiga aineid, füüsilisi meetodeid ja nende 
alternatiive, nagu organismid või nende ekstraktid (bioloogiline kahjuritõrje), et tagada 
integreeritud taimekaitse terviklik strateegia, mida Euroopa põllumajandustootjad 
saavad rakendada;

16. tuletab meelde, et taimekaitsevahendid on olulised põllumajanduses, umbrohu- ja 
kahjuritõrjeks linnades, sh avalikes parkides ja raudteejaamades, samuti muudes 
valdkondades, sealhulgas kahjurite, haiguste, umbrohu ja invasiivsete võõrliikide 
põhjustatud saagikuse vähenemise piiramiseks, peatamiseks ja ennetamiseks ning 
patogeenide resistentsuse väljakujunemise takistamiseks, mis aitab muuta 
põllumajandustootjate sissetuleku stabiilsemaks, nii et nad saavad toota ohutult ja 
vastuvõetava hinnaga;

17. tuletab aga meelde, et suurenev pestitsiidiresistentsus toob kaasa pestitsiidide suurema 

                                               
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide 
statistikat (ELT L 324, 10.12.2009, lk 1).
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kasutamise ja sõltuvuse;

18. rõhutab asjaolu, et toiduainetes leiduvaid pestitsiidide jääke käsitleva Euroopa 
Toiduohutusameti viimase aruande kohaselt jääb Euroopas 97,2 % proovidest ELi 
õigusaktidega ette nähtud normide piiresse, mis annab tunnistust väga range kontrolliga 
ja ohutust toidutootmise süsteemist;

19. nendib, et liikmesriigid on võtnud mitmesuguseid meetmeid veekeskkonna kaitseks 
pestitsiidide mõju eest;

20. avaldab heameelt, et Euroopa veed muutuvad üldiselt puhtamaks, ehkki arenguruumi 
veel on;

21. nõuab suuremaid investeeringuid kohandamismeetoditesse, millega hoitakse ära 
agrokeemiatoodete sattumine pinna- ja süvavette;

22. innustab võtma meetmeid, et hoida ära nende ainete võimalik sattumine veekanalitesse, 
jõgedesse ja merre, ning soovitab keelata ära nende ainete kasutamise mullas, kust need 
võivad jõuda põhjavette;

23. rõhutab, et meetmed, mis takistavad pestitsiidide sattumist mageveesüsteemidesse, on 
võrreldes kulukate eemaldamistehnoloogiatega vägagi kulutasuvad;

24. rõhutab vajadust anda põllumajandustootjatele juurdepääs uusimale 
digitaaltehnoloogiale ning investeerida täppis- ja digipõllumajandusse, et vältida 
taimekaitsevahendite levimist muudele aladele ning töötada välja biotõrjemeetodid;

25. rõhutab, et tarvis on teadusuuringuid ja innovatsiooni madala riskiga 
taimekaitsevahendite väljatöötamiseks, kuna nende ulatuslikum kättesaadavus turul 
vähendaks toimeainete suhtes tekkiva resistentsuse ohtu ja üldkasutatavate 
taimekaitsevahenditega seonduvat mõju mittesihtliikidele;

26. nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks nende toodete haldamise ja kasutamise suhtes 
riskipõhist käsitusviisi, tuginedes vastastikusele hindamisele ja sõltumatutele 
teaduslikele tõenditele;

27. rõhutab, et vähem tähtsaid kasutusviise mõjutab kättesaadavate toimeainete nappus eriti;

28. on seisukohal, et täiendavad investeeringud seadmetesse ja tehnoloogiasse ja vastavad 
teadusuuringud võiksid etendada taimekaitsevahendite tõhustamisel olulist rolli ning 
vähendada põllumajandustootjate, kasutajate ja üldsuse võimalikku kokkupuudet 
taimekaitsevahenditega;

29. on seisukohal, et kiirem heakskiitmise protsess ergutaks valdkonna teadusuuringuid 
uute madala riskiga toimeainete, sh uute innovaatiliste madala riskiga ainete 
väljatöötamise alal, tagades seega, et põllumajandustootjate käsutuses on piisavalt 
taimekaitsevahendeid ning nad saavad kiiremini kasutusele võtta säästvad 
taimekaitsevahendid ja suurendada integreeritud taimekaitse efektiivsust;

30. hoiatab ühtlasi paljude erandite eest, mis vähendavad kasutamise prognoositavust ja 
pärsivad ettevõtjate investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni;
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31. tuletab meelde programmi „Euroopa horisont“ kaasamise tähtsust, et rahastada 
täiendavaid teadusuuringuid madala riskiga bioloogiliste kahjuritõrjetoodete valdkonnas 
ja leida keskkonnasõbralikumaid mehaanilisi või keemilisi lahendusi;

32. toonitab, et tarvis on investeerida tüübikinnituse väljatöötamisse, säilitamisse või 
hankimisse taimekaitsevahenditele, mida kasutatakse piiratumas ulatuses või väheste 
põllukultuuride peal, mida kasvatatakse äärepoolsematel aladel, kuna need 
võimaldaksid muu hulgas tagada taimekasvatuse majandusliku jätkusuutlikkuse ja 
konkurentsivõime, eriti pärast turgude avamist kolmandate riikide impordile;

33. rõhutab madala riskiga orgaaniliste pestitsiidide olulisust ning vajadust edendada nende 
väljatöötamist, lubamist ja turustamist ELis; palub komisjonil edendada vajalike 
muutuste tegemist praegu kehtivatesse määrustesse, et võtta kasutusele ühtne määratlus 
ning selgelt eristada orgaanilisi ja sünteetilisi keemilisi taimekaitsevahendeid;

34. nõuab, et liikmesriigid järgiksid rangelt kolmandatest riikidest ELi mittelubatud 
pestitsiididele kehtestatud impordikeeldu;

35. on seisukohal, et neonikotinoide sisaldavatel pestitsiididel on oluline roll mesilaste 
populatsioonide murettekitavas vähenemises Euroopas, mida näitavad mitmed 
rahvusvahelised uuringud, mis on olnud aluseks kodanike sadade tuhandete allkirjadega 
petitsioonidele kogu Euroopast;

36. soovitab liikmesriikidel hoogustada teavituskampaaniaid, tagamaks, et 
põllumajandustootjad teavad, kuidas taimekaitsevahendeid õigesti kasutada, on nende
mõjust teadlikud ning oskavad enda ja teiste tervist kaitsta; 

37. rõhutab ÜPP raames toetatavate põllumajandusettevõtjatele suunatud nõustamisteenuste 
tähtsust, kuna need aitavad põllumajandustootjatel muu hulgas vähendada pestitsiidide 
kasutamist ning lisada integreeritud taimekaitse edukalt ja vastuvõetavate kuludega 
tavapäraste meetodite hulka, kasutades keemilisi pestitsiide vaid vajaduse korral pärast 
füüsiliste ja bioloogiliste alternatiivide kasutamist;

38. rõhutab vajadust jagada parimaid tavasid liikmesriikides ja liikmesriikide vahel ning 
seda, kui oluline on omandada teadmisi ja oskusi keemiliste pestitsiidide alternatiivide 
ja integreeritud taimekaitse täieliku rakendamise valdkonnas;

39. nendib ka, et tõenäoliselt aitavad pestitsiidide mahtu vähendada eelkõige süsteemsed 
muudatused, mis vähendavad vastuvõtlikkust kahjuritele, soodustavad monokultuuride 
ja ühe kultuuri pideva kasvatamise asemel struktuurilist ja bioloogilist mitmekesisust 
ning vähendavad kahjurite resistentsust toimeainete suhtes; rõhutab seepärast vajadust 
pidada esmatähtsaks, rahastada ja integreerida agroökoloogilisi meetodeid, mis 
muudavad kogu põllumajandussüsteemi kahjurite suhtes vastupidavamaks;

40. rõhutab, et oluline on regulaarselt hinnata müüdud pestitsiidide koguse ja selle põllumaa 
vahelist suhet, kus neid pestitsiide kasutatakse, võttes aluseks kasutajate andmepangad 
ja müügidokumendid; palub, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid välja piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil pestitsiidide kasutamise ja integreeritud taimekaitse heade tavade 
platvormid;



AD\1162270ET.docx 7/9 PE615.419v02-00

ET

41. rõhutab, kui oluline on õpetada kasutajaid tagama taimekaitsevahendite ohutut ja 
säästvat kasutamist, ning toonitab, et professionaalsed ja muud kasutajad peaksid saama 
asjakohase väljaõppe, mida tuleks laiendada ka väike- ja mikroettevõtjatele; 

42. väljendab heameelt selle üle, et kõigis liikmesriikides on taimekaitsevahendite 
kasutamise valdkonnas kasutusele võetud koolitus- ja sertifitseerimissüsteemid ning 
praeguseks on väljaõppe saanud ligikaudu neli miljonit kasutajat, kuid nendib, et 
andmelünkade tõttu puudub teave nende taimekaitsevahendite kasutajate arvu kohta, kes 
ei ole veel väljaõpet saanud;

43. rõhutab, et pestitsiidide säästev ja vastutustundlik kasutamine on taimekaitsevahenditele 
lubade andmise eeltingimus;
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