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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates 

toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormidega 

(D58389/03 – 2018/2902(RPS)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 

2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 

kasutamise saavutamiseks1, 

– võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes esinevate 

atseetamipriidi jääkide piirnormidega (D058389/03), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) 

nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide 

jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta2, eriti selle 

artikli 14 lõike 1 punkti a, 

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt 16. mail 20183 avaldatud 

sihipärast hinnangut teatavate kehtivate atseetamipriidi jääkide probleemsete 

piirnormide kohta ning lauaoliivide, õli tootmiseks kasutatavate oliivide, odra ja kaera 

puhul jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta, 

– võttes arvesse alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 19. septembri 2018. aasta 

arvamust,  

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 

komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused4, artikli 5a lõike 3 punkti b, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 

ettepanekut, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c, 

A. arvestades, et atseetamipriid on neonikotinoide sisaldav insektitsiid, mis on suunatud 

paljudele putukatele, sealhulgas tolmeldajatele; 

B. arvestades, et neonikotinoidid, sealhulgas atseetamipriid, on süsteemsed insektitsiidid, 

mis tähendab, et neid pihustatakse taimedele, nii et kemikaalid imenduvad ja levivad 

kogu taime ulatuses, sh taimekoes, õietolmus ja nektaris; arvestades, et atseetamipriid ja 

muud süsteemsed insektitsiidid hävitavad seega putukaid kahel viisil: putukad surevad, 

                                                 
1 ELT L 309, 24.11.2009, lk 71. 
2 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1. 
3 DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262. 
4 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 
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kui nad puutuvad kokku pestitsiidiga, näiteks kui neid sellega pihustatakse, ja ka siis, 

kui nad söövad taimi, mis on pestitsiidiga kokku puutunud; 

C. arvestades, et süsteemse liikumise tõttu taimes on neonikotinoidid meemesilaste jaoks 

väga toksilised, mille tõttu komisjon keelustas neist kolm; 

D. arvestades, et 21. septembril 2017 võttis EFSA vastu heakskiitva arvamuse 

neonikotinoidide toksilisuse kohta; 

E. arvestades, et EFSA avaldas 28. veebruaril 2018 ajakohastatud riskihinnangu kolme 

neonikotinoidi – klotianidiini, imidaklopriidi ja tiametoksaami – kohta, milles 

kinnitatakse, et enamik neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide kasutamisviise ohustab 

metsmesilasi ja meemesilasi; 

F. arvestades, et atseetamipriid on üks viiest Prantsusmaal keelustatud neonikotinoidist 

lisaks tiaklopriidile ja kolmele kogu liidus keelustatud neonikotinoidile; 

G. arvestades, et atseetamipriid on inimorganismi poolt omastatav ja tekitab derivaadi, mis 

võib organismis akumuleeruda (N-desmetüül-atseetamipriid) ja selle esinemine on 

seotud mürgistuse sümptomitega1; 

H. arvestades, et mitmed hiljutised uuringud näitavad, et atseetamipriidil on 

endokriinfunktsiooni kahjustav mõju2, 3, ta häirib närvisüsteemi arengut4, 5 ning on 

neurotoksilise6, genotoksilise7 ja immunotoksilise8 toimega; 

I. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud 

ettevaatusprintsiip kui üks liidu õiguse aluspõhimõtteid; 

J. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 1 kohaselt tuleb kogu liidu 

poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagada inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse; 

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ eesmärk on 

                                                 
1 Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., ‘Relationship 

between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A 

Prevalence Case-Control Study’, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172  
2 Teramaya, H., et al., ‘Effect of acetamiprid on the immature murine testes’, 2018, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633  
3 Kong, D., et al., ‘Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and 

cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells’, 2017, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332  
4 Kagawa, N. and Nagao, T., ‘Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure 

to acetamiprid’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162  
5 Terayama, H., et al., ‘Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions’, 2016, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/  
6 Çamlıca, Y., et al., ‘Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and 

histopathological potential)’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770  
7 Şenyildiz, M., et al., ‘Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid 

insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886  
8 Marzouki, S., et al., ‘Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid, 2017, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496
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saavutada liidus pestitsiidide säästev kasutamine, vähendades pestitsiidide kasutamisest 

inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevaid riske ja mõju ning edendades integreeritud 

taimekaitse ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete, näiteks pestitsiidide 

mittekeemiliste alternatiivide kasutamist liidus; 

L. arvestades, et kuigi komisjon on tunnistanud, et pestitsiidide ja nende kasutamisega 

seotud otsustusprotsessi demokraatliku legitiimsusega on tõsiseid probleeme1, teeb ta 

jätkuvalt ettepaneku neonikotinoidide lubamiseks; 

M. arvestades, et komisjoni ettepanek suurendada atseetamipriidi jääkide piirnorme võib 

põhjustada uue juhtumi, kus ettevaatusprintsiipi ei järgita, ehkki kahtlused seoses 

atseetamipriidi mõjuga rahvatervisele ja keskkonnale püsivad; 

N. arvestades, et EFSA märkused taotluse kohta suurendada atseetamipriidi jääkide 

piirnorme lauaoliivide ja õli tootmiseks ettenähtud oliivide puhul näitavad, et 

keskkonnamõju hinnangut, sealhulgas hinnangut tolmeldajatele avalduva mõju kohta, ei 

ole tehtud; 

O. arvestades, et EFSA 16. mai 2018. aasta arvamuses esitatud järeldused on sõnastatud 

teoreetiliste kaalutluste põhjal, eelkõige mis puudutab maksimaalse päevadoosi 

hindamist; arvestades, et EFSA analüüsi mõnede aspektide teoreetiline laad tekitab 

kahtlusi ameti võimes toetuda empiirilistele faktidele ja seega ka kahtlusi, kas ameti 

tulemused kajastavad tegelikkust; 

P. arvestades, et EFSA leiab, et atseetamipriidi jääkide piirnormide suurendamisel on 

„ebatõenäoline“ oht inimeste tervisele; arvestades siiski, et see otsus sisaldab teatavat 

tõenäosust, mistõttu jääb teatav kahtlus jääkide uute piirnormide tegeliku ohutuse 

suhtes; 

Q. arvestades, et EFSA soovitab oma 16. mai 2018. aasta arvamuses jääkide piirnorme 

kolmekordistada, nagu on osutatud I lisas esitatud kokkuvõtvas tabelis lauaoliivide ja 

õli tootmiseks ette nähtud oliivide suhtes kehtivate jääkide piirnormide kohta, kuid ei 

esita asjakohaseid tõendeid, et see põhjusta keskkonnale ja eelkõige tolmeldajatele ohtu 

ei kujuta; 

R. arvestades, et atseetamipriidi kasutati massiliselt, et piirata alates 2013. aastast Lõuna-

Euroopat tabanud Xyllela Fastidiosa kriisi, võttes sihtmärgiks bakteri siirutajate, mitte 

bakteri enese hävitamise; arvestades, et kahjustatud puid ei ole võimalik ravida, kuid 

olemas on alternatiivid oliivipuid hävitava bakteri Xylella fastidiosa leviku vastu 

                                                 
1 27. aprillil 2018 toetasid liikmesriikide esindajad alalises komitees Euroopa Komisjoni ettepanekut piirata 

veelgi kolme toimeaine (neonikotinoidide imidaklopriidi, klotianidiini ja tiametoksaami) kasutamist, mille puhul 

teaduslikus läbivaatamises (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) jõuti järeldusele, et nende 

kasutamine välitingimustes kahjustab mesilasi. Mesilaste kaitse on komisjoni jaoks tähtis küsimus, kuna see 

puudutab bioloogilist mitmekesisust, toiduainetööstust ja keskkonda. Volinike kolleegium arutas seda küsimust 

29. märtsil 2017 president Junckeri algatusel, kelle jaoks on see prioriteet. Kokku lepitud piirangud on 

ulatuslikumad kui juba alates 2013. aastast kehtivad meetmed. Kolme aine mis tahes kasutamine välitingimustes 

keelustati ja kõnealuseid neonikotinoide lubati kasutada vaid püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes, kus ei ole 

oodata kokkupuudet mesilastega. Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis väljendas selle 

hääletustulemuse üle heameelt, rõhutades, et komisjon tegi nende meetmete ettepaneku juba mitu kuud tagasi 

Euroopa Toiduohutusameti teaduslike nõuannete põhjal. Mesilaste tervis on komisjoni jaoks jätkuvalt äärmiselt 

oluline, kuna see puudutab bioloogilist mitmekesisust, toiduainetööstust ja keskkonda.  

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
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võitlemiseks, näiteks hüperspektraalsete ja termokaamerate kasutamine haiguse 

avastamiseks enne sümptomite ilmnemist1, puude karantiin ning haigete puude 

eemaldamine; 

1. on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele; 

2. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 396/2005 

sätestatud rakendamisvolitusi;  

3. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 

eesmärgi ja sisuga; 

4. märgib, et kehtivad ELi atseetamipriidi jääkide piirnormid lauaoliivide ja õli tootmiseks 

ette nähtud oliivide puhul suurenevad 0,9 mg-lt 3 mg/kg-le; 

5. teeb ettepaneku, et ELi atseetamipriidi jääkide piirnorm lauaoliivide ja õli tootmiseks 

ette nähtud oliivide puhul peaks vastama II lisa tabelis esitatud väärtusele; 

6. rõhutab, et jääkide piirnormi suurendamine praeguselt 0,9 mg-lt 3 mg-ni kg kohta 

tähendab, et puid ja oliive pritsitakse vähemalt 4 korda suurema atseetamipriidi 

kogusega; 

7. on seisukohal, et otsus atsetamipriidi registreerimise kohta ei ole põhjendatud, kuna 

puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et välditakse lubamatuid riske loomadele, 

toiduohutusele ja tolmeldajatele; 

8. on seisukohal, et toksilisus tolmeldajatele on mitme pestitsiidi ja insektitsiidi, sealhulgas 

atseetamipriidi nn kokteiliefekti2 tulemus; 

9. on seisukohal, et atseetamipriidi kasutamine pestitsiidina putukatõrjeks võib mõjutada 

tolmeldajaid3; 

10. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu näeb ette atseetamipriidi sisalduse 

võimaliku tulevase suurenemise lauaoliivide ja õli tootmiseks ettenähtud oliivide puhul; 

11. on seisukohal, et EFSA arvamuses ei võetud arvesse ohtu inimeste tervisele ja 

mesilastele; kutsub liikmesriike ja EFSAt üles pöörama jääkide piirnorme puudutavate 

taotluste hindamisel suuremat tähelepanu rahvatervisele ja tolmeldajate tervisele; 

12. palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta; 

13. palub komisjonil esitada Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel uue seadusandliku 

                                                 
1 ‘Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations’, in Nature Plants, 

Vol. 4, pp. 432-439, 25 June 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7  
2 Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive 

Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the 

Eastern United States’, in Scientific Reports 6, 15 September 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207  
3 El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de 

l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23. mai 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiameth

oxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera  

https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7
http://www.nature.com/articles/srep33207
https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l'Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l'abeille_Apis_mellifera
https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l'Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l'abeille_Apis_mellifera
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ettepaneku, milles järgitakse ettevaatusprintsiipi; 

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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I LISA 

 

Kehtivate atseetamipriidi jääkide piirnormide sihipärane läbivaatamine, EFSA Journal  
 

B.4. Kavandatud jääkide piirnormid 

 

Koodnum

ber (a) 

 

Toore 

 

Kehtiv  

ELi jääkide 

piirnorm 

(mg/kg) 

Hindamise tulemused 

Jääkide 

piirnorm 

(mg/kg) 

Märkused 

Kehtestatav jääkide määratlus: atseetamipriid  

1300010 Õunad 0,8 0,4 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

1300020 Pirnid 0,8 0,4 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

140030 Virsikud 0,8 0,2 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

242020 Peakapsas 0,7 0,4 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

243010 Hiina kapsas 1,5 - varuvariandina piirnormi ei 

olnud võimalik esitada (c) 

243020 Kähar 

lehtkapsas ja 

söödakapsas 

1,5 - varuvariandina piirnormi ei 

olnud võimalik esitada (c) 

251020 Aedsalat 3 1,5 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

251030 Eskariool/endiiv

iasigur 

1,5 0,4 esialgne varuvariandina 

jääkide piirnorm (d) 

252010 Spinat 5 0,6 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

252020 Harilik portulak 3 0,6 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

252030 Lehtpeet 3 0,6 varuvariandina jääkide 

piirnorm (b) 

270030 Seller 1,5 - varuvariandina piirnormi ei 

olnud võimalik esitada (e) 

161030 Lauaoliivid 0,9 3 Uued kavandatavad ELi 

kasutusviisid on andmetega 

piisavalt tõendatud ning 

ohtu tarbijatele ei ole 
402010 Oliivid õli 

tootmiseks 

0,9 3 
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tuvastatud 

500010 Odraterad 0,01* 0,05  

500050 Kaeraterad 0,01* 0,05  

- Muud taimsed 

saadused 

Vt määrus 

2017/626 

Vt määrus 

2017/626 

Kehtivad jääkide piirnormid 

võib säilitada (f) 

Kehtestatav jääkide määratlus: atseetamipriidi ja N-desmetüül-atseetamipriidi summa, 

väljendatud atseetamipriidina 

- Muud loomse 

päritoluga 

saadused 

Vt määrus 

2017/626 

Vt määrus 

2017/626 

Kehtivad jääkide piirnormid 

võib säilitada (g) 

Jääkide piirnorm: Jääkide piirnorm 

* näitab, et piirnorm on määratud määramispiiril  

a) Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisas osutatud kaubakoodi number 

b) Kehtiv jääkide piirnorm on tuvastatud võimaliku probleemse jääkide piirnormina. 

Jääkide piirnormi varuvarianti toetavad andmed on esitanud liikmesriigid ning selliste 

varuvariantide puhul ei ole ohtu tarbijatele kindlaks määratud. 

c) Kehtiv jääkide piirnorm on tuvastatud võimaliku probleemse jääkide piirnormina. 

ELis ei ole praegu lubatud kasutada kasutusviise, mis tulenevad jääkide piirnormi 

varuvariandist. EFSA teeb ettepaneku vähendada jääkide piirnormi asjakohase 

määramispiirini ja tühistada asjaomased load ELis. 

d) Kehtiv jääkide piirnorm on tuvastatud võimaliku probleemse jääkide piirnormina. 

Jääkide piirnormi varuvarianti toetavad andmed on esitanud liikmesriigid ning selliste 

varuvariantide puhul ei ole ohtu tarbijatele kindlaks määratud. Sellest hoolimata tuleks 

jääkide piirnormide varuvariante kinnitada täiendavate andmete esitamisega.  

e) Kehtiv jääkide piirnorm on tuvastatud võimaliku probleemse jääkide piirnormina. 

Jääke puudutavad andmeid varuvariandi hea põllumajandustava kohta ei olnud 

võimalik koguda ning jääkide piirnormi varuvarianti ei ole võimalik tuletada. EFSA 

teeb ettepaneku vähendada jääkide piirnormi asjakohase määramispiirini ja tühistada 

asjaomased load ELis.  

f) Kehtiv ELi jääkide piirnorm ei ole tuvastatud võimaliku probleemse jääkide 

piirnormina. 

g) Kehtiv ELi jääkide piirnorm ei ole tuvastatud võimaliku probleemse jääkide 

piirnormina. Kõige kriitilisema olemasoleva kasutuse keelamine lehtkapsa ja õunte 

puhul ning kavandatav kasutus odra ja kaera puhul ei mõjuta eelduste kohaselt 

kariloomade puhul arvutatud jääkide piirnorme. 
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II LISA 

 

 

Uued kavandatud jääkide piirnormid:  

 

Koodnumber Toore  Kehtiv 

jääkide 

piirnorm 

ELis (mg/kg) 

Uus 

kavandatud 

jääkide 

piirnorm: 

Märkused 

161030 Lauaoliivid  0,9 0,5 varuvariandina 

jääkide piirnorm  

402010 Oliivid õli 

tootmiseks 

0,9 0,5 varuvariandina 

jääkide piirnorm 

 

 


