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 ET 

SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE 

Üldine taust ja tõendusmaterjali ülevaade 

 

2017. aasta mais palus Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjon koostada rakendamisaruande taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva määruse 

(EÜ) nr 1107/2009 kohta (edaspidi „määrus“). Käesolev aruanne on osa keskkonna-, 

rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni rakendamise kontrolliprogrammist. 

Määruse rakendamise kohta jagas oskusteavet mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse 

direktoraadi järelhindamisüksus (Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse peadirektoraadi 

koosseisus). Palutud teadusliku tõendusmaterjali ettevalmistamiseks telliti uuring, mille 

eesmärk oli hinnata määruse rakendamist. Asjaomased tulemused koondati Euroopa 

rakendamishinnanguks ja avaldati ametlikult 2018. aasta aprillis1. 

Uurimus põhines neljal omavahel seotud teadustegevuse real: 

– „Taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva määruse (EÜ) nr 1107/2009 

rakendamise ja selle mõju hindamine. Määruse artikli 53 alusel tehtavate 

erandite liikmesriikides kasutamise kaardistamine“;  

– „Toimeainete ohu usaldusväärse ja ühtlustatud kindlakstegemise kriteeriumide 

ja võimaluste hindamine“;  

– „Hinnang taimekaitsevahenditele loa usaldusväärse andmise suutlikkuse kohta 

liikmesriikides ja selle ühtluse hindamine“; 

– „Taimekaitsevahendites kasutatavate toimeainete teadusliku hindamise 

(riskihindamise) tavade kaardistamine“ 

Laiaulatuslikku uuringut nimetatud määruse mõju kohta ei olnud varem tehtud. Euroopa 

rakendamishinnangu jaoks koguti uusi andmeid ja leide ning see on asjaomase 

rakendamisaruande peamine teabeallikas. 

Tuleb lisada, et 2016. aasta novembris avaldas Euroopa Komisjon tegevuskava 

taimekaitsevahendeid ja pestitsiidide jääke käsitlevate ELi õigusaktide REFIT-hindamiseks2, 

mille tulemusi oodatakse 2019. aasta alguseks. 

 

Mõlema hindamise peamine eesmärk on hinnata määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamist. 

Kuigi Euroopa Komisjoni hinnangu ulatus on laiem3, on hindamise standardsed kriteeriumid 

samasugused. 

 

Lisaks tegi Euroopa Ombudsman otsuse juhtumi 12/2013/MDC kohta, mis käsitleb Euroopa 

Komisjoni tava seoses taimekaitsevahendite lubamise ja turulelaskmisega. Euroopa 

Komisjonil on riskijuhtijana kohustus tagada, et tema heakskiidetud toimeained ei kahjusta 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 See hõlmab eriti käesoleva raporti keskmes olevat määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta 

ning määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide 

piirnormide kohta. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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inim- või loomatervist ega keskkonda. Ombudsman leidis, et Euroopa Komisjoni tavad on 

võib-olla liiga leebed ega pruugi järgida piisavalt ettevaatuspõhimõtet. 

Raportöör on arvesse võtnud ka asjaomaseid Euroopa Kohtu otsuseid ja muid asjaomaseid 

eelotsuseid. 

Hiljutised vastuolud seoses toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamisega tõid veelgi enam 

esile asjaolu, et usaldus taimekaitsevahendite heakskiitmise suhtes ELis on tõsiselt kahjustada 

saanud. 2017. aasta oktoobris kuulutas Euroopa Komisjon vastuvõetavaks Euroopa 

kodanikualgatuse „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 

pestitsiidide eest“1. Üle ühe miljoni kodaniku nõudis, et Euroopa Komisjon teeks 

liikmesriikidele ettepaneku keelustada glüfosaat, reformiks pestitsiidide heakskiitmise 

menetlust ja kehtestaks kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise 

vähendamiseks. 

Eeltoodut arvesse võttes otsustas Euroopa Parlament 2018. aasta veebruaris luua 

pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitleva erikomisjoni, et muu hulgas analüüsida 

ja hinnata pestitsiididele lubade andmise menetlust liidus, sealhulgas kasutatud metoodikat ja 

selle teaduslikku kvaliteeti, menetluse sõltumatust tööstusest ning otsustusprotsessi ja selle 

tulemuste läbipaistvust. 

 

Lisaks tegi Euroopa Komisjon aprillis 2018 Euroopa kodanikualgatusele antud vastuse2 

järelmeetmena ametliku ettepaneku vaadata osaliselt üle üldised toidualased õigusnormid 

ning avaldas ettepaneku võtta vastu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise 

läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta3, millega muudetakse muu hulgas määruseid, mille 

rakendamist käesolevas dokumendis arutatakse. 

 

See näitab, et keeruka õigusraamistiku hindamine eesmärgiga ühtlustada ja jälgida 

taimekaitsevahendite ELi siseturule laskmist kuulub tähtsate poliitiliste küsimuste hulka.  

 

Kõiki eespool mainitud asjaolusid on käesolevas raportis arvesse võetud. Raportöör võtab 

arvesse ka muid asjaomaseid riiklike ametiasutuste ja sidusrühmade tehtud uuringuid ja 

aruandeid. 

Määrus ELi pestitsiidipoliitika laiemas kontekstis 

 

2006. aastal võttis Euroopa Komisjon kõigis liikmesriikides vastu pestitsiidide säästva 

kasutamise teemastrateegia. Järelmeetmena avaldas Euroopa Komisjon 2006. aastal 

ettepaneku võtta vastu määrus, millega tühistatakse määrus 91/414/EMÜ. Lõppakt (määrus 

(EÜ) nr 1107/2009, mis on käesoleva dokumendi keskmes) avaldati Euroopa Liidu Teatajas 

2009. aastal. 

Määruses sätestati eeskirjad kaubanduslikul kujul taimekaitsevahendite turule lubamise, 

nende turulelaskmise, kasutamise ja kontrolli kohta Euroopa Liidu piires. Määrusega nähti 

ette nii eeskirjad taimekaitsevahendites sisalduvate või neid moodustavate toimeainete, 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/et?lg=et 

2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/ET/C-2017-8414-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_et 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/et?lg=et
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/ET/C-2017-8414-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_et
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taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad abiainete ja muude 

koostisainete kohta. 

 

Määrusega sätestatud tähtsate uute elementide hulka kuuluvad mitmed ranged 

piirkriteeriumid1 toimeainete ELi tasandil heakskiitmiseks. Kriteeriumid sätestati kavatsusega 

kõrvaldada turult kõige mürgisemad ained. Piirkriteeriumide sätestamine tähendab, et 

heakskiitmise menetlust reguleeritakse ohupõhise käsitlusega, mis ei olnud nii nõukogu 

direktiivi nr 91/414/EMÜ puhul. 

 

Ohupõhist käsitlust toetas teine ELi keskkonnaalaste õigusaktide põhimõte: 

ettevaatuspõhimõte. Liikmesriike ei takistata ettevaatuspõhimõtet rakendamast eelkõige siis, 

kui puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, millist riski kujutavad taimekaitsevahendid 

inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. 

 

Toimeainete heakskiitmise ja taimekaitsevahendite lubamise regulatiivmenetlused  

 

Euroopa Liidus kehtib taimekaitsevahenditele kahekordse heakskiitmise menetlus: toimeained 

kiidetakse heaks ELi tasemel, kaubanduslikud taimekaitsevahendid kiidetakse seejärel heaks 

liikmesriigi tasandil. 

 

Määruse keskmes on kolm peamist vahendit: 

a) toimeainete heakskiitmine siseriiklike pädevate asutuste, Euroopa Toiduohutusameti ning 

Euroopa Komisjoni poolt koos liikmesriikide ekspertidega (kes tulevad kokku alalise 

taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee sektsioonidesse) 

b) heakskiidetud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubamine 

c) heakskiitmise ja lubade andmise raames vastu võetud regulatiivsete otsuste täitmine. 

 

Heakskiitmise menetlus koosneb mitmest etapist: 

1. Heakskiitmise taotlus esitatakse ELi riigile, mida nimetatakse 

referentliikmesriigiks; 

2. Referentliikmesriik kontrollib, kas taotlus on vastuvõetav; 

3. Referentliikmesriik koostab esialgse hindamisaruande; 

4. Euroopa Toiduohutusamet avaldab oma järeldused; 

5. Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee hääletab heakskiitmise või 

heakskiitmata jätmise üle. 

6. Vastuvõtmine Euroopa Komisjonis; 

                                                 
1
 Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 4 sätestatakse, et toimeaine kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei ole 

klassifitseeritud kantserogeense, mutageense, reproduktiivtoksilise, püsiva ja bioakumuleeruva, keskkonna jaoks mürgise või 

inimestele ja mittesihtliikidele endokriinseid häireid põhjustava ainena. See tähendab, et kui ohtude kindlakstegemise etapis 

klassifitseeritakse toimeaine ühele eespool mainitud piirkriteeriumile vastavaks, siis tuleks see keelustada ning seega keelata 

selle kasutamine taimekaitsevahendites Euroopa Liidus (Bozzini 2018, Euroopa rakendamishinnangu lisa II, lk 21). 
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7. Määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamine 

 

Taimekaitsevahend sisaldab tavaliselt rohkem kui üht koostisosa. Kahjurite või taimehaiguste 

vastu toimivat aktiivset koostisosa nimetatakse toimeaineks. Taimekaitsevahendid sisaldavad 

vähemalt ühte heakskiidetud toimeainet, mille hulka võivad kuuluda mikroorganismid, 

feromoonid ja taimsed ekstraktid. 

 

Taimekaitsevahendite turulelaskmist ja nende kasutamist kontrollivad liikmesriigid.  

Peamised murettekitavad valdkonnad 

 

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse avaldatud Euroopa rakendamishinnangus kirjeldati 

mitmeid erinevaid määruse rakendamisega seotud mureküsimusi. Raporti projektis keskendub 

raportöör peamiselt aspektidele, millel on negatiivsed tagajärjed tervise- ja keskkonnaalaste 

eesmärkide saavutamisele.  

 

Eelkõige kuuluvad nende hulka ilma rahuldavate põhjendusteta artikli 53 alusel tehtud 

erandite hulga suurenemine ning asjaolu, et mitmeid üliolulisi aspekte ei hinnata piisavalt 

(näiteks tahtmatud segud ja koosmõjud, keskkonnamõju bioloogilisele mitmekesisusele, 

pestitsiidide lagunemine väikeste kontsentratsioonide puhul, arengut mõjutav 

immuuntoksilisus ja neurotoksilisus). 

 

Kuigi määrus tõi ohu piirkriteeriumide kehtestamisega kaasa selged edusammud rahvatervise 

ja keskkonna parema kaitse mõttes, takistab ebapiisav ühtlustamine (nt ökotoksilisus) ainete 

hindamist ja seega tulemuslikku rakendamist asjaomastes teadusvaldkondades. 

 

Hinnangus kirjeldati mitut läbipaistvusega seotud mureküsimust. Eriti probleemne on 

majanduslikult teostatavate ja kättesaadavate alternatiivide kättesaamatus ning asjaolu, et 

integreeritud taimekaitse ning madala riskiastmega ainete laiema kasutuse ja kättesaadavuse 

kontekstis ei edendata head põllumajandustava. Samuti selgub, et määruse eesmärgid ja 

vahendid ei tundu olevat kooskõlas ELi poliitikasuundadega põllumajanduse, toiduga 

kindlustatuse, kliimamuutuste, pestitsiidide säästva kasutamise ning toidus ja söödas 

esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide valdkonnas. Määruse täitmise tagamine on 

problemaatiline. Viimastel aastatel on ka tuvastatud ebaseaduslike ja võltsitud 

taimekaitsevahenditega kauplemise suurenemist. 

 
Raportööri soovitused 

 

Raportöör on veendunud, et määruse tõhusa rakendamise tagamiseks on vaja edasisi 

jõupingutusi nii ELi kui ka riiklikul tasandil. Kuigi on öeldud, et tervise ja keskkonnaga 

seonduvad määruse eesmärgid vastavad tegelikele vajadustele, selgus hindamisel, et 

tegelikkuses neid kaht eesmärki ei saavutata. See tuleneb Euroopa Parlamendi 

uuringuteenistuse hinnangus tuvastatud probleemidest määruse kolme põhilise vahendi 

praktilises rakendamises: a) ainete heakskiitmine, b) heakskiidetud aineid sisaldavate 

taimekaitsevahendite lubamine ning c) heakskiitmise ja lubade andmise raames vastu võetud 

regulatiivsete otsuste täitmise tagamine. 
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Seoses negatiivse mõjuga rahvatervisele ja keskkonnale leiab raportöör, et mitmed 

rakendamise aspektid on eriti probleemsed. Nendeks on: erakorralise lubade andmise 

menetluse väärkasutamine, mida tõendavad artikli 53 alusel tehtud erandite arvu suurenemine, 

kinnitavate andmete menetluse sage kasutamine, määruse kokkusobivuse küsimus 

ettevaatuspõhimõttega, mõnes teadusvaldkonnas ainete piirkriteeriumide hindamisel 

kasutatavate andmenõuete ja metoodikate puudulik ühtlustatus. 

 

Raportöör kiidab heaks komisjoni hiljutise ettepaneku ELi toiduahela riskihindamismudeli 

läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse kohta, mis käsitleb ka taimekaitsevahendeid, nentides samas, 

et mõnele regulatiivsete otsuste tegemise protsessi tähtsale aspektile ei ole ettepanekus 

piisavalt tähelepanu pööratud, eelkõige alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 

läbiviidavale riskijuhtimisele etapile toimeainete heakskiitmise kontekstis. Suuremat 

läbipaistvust on vaja ka seoses liikmesriikide pädevate asutuste antavate lubadega. 

 

Peale selle ei saa tõhusat rakendamist saavutada ilma ELi poliitika parema ühtlustamiseta ega 

alternatiivsete lahenduste edendamise parema stimuleerimiseta. 

 

Olemasolevad tõendusmaterjalid näitavad, et määrusest tulenevate reguleerivate otsuste 

täitmise tagamine on ebapiisav ja riiklikul tasandil on vaja paremat kontrolli. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta 

(2017/2128 (INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 

1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 

91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta1, 

– 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, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 

nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 

pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/20063, 

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

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

kasutamise saavutamiseks4, 

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusmääruse 

eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa5, 

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2017. aasta resolutsiooni madala riskiastmega 

bioloogiliste pestitsiidide kohta6,  

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 18. veebruari 2016. aasta otsust 

kohtuasjas 12/2013/MDC, mis käsitleb komisjoni tegevust taimekaitsevahendite 

(pestitsiidide) lubade andmisel ja turulelaskmisel7, 

– võttes arvesse Euroopa rakendamishinnangut taimekaitsevahendite turulelaskmist 

käsitleva määruse (EÜ) nr 1107/2009 ning selle asjaomaste lisade kohta, mille avaldas 

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus8 2018. aasta aprillis, 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 23. novembri 2016. aasta otsuseid kohtuasjades C-673/13 

P, komisjon vs. Stichting Greenpeace Nederland ja PAN Europe, ning C-442/14, Bayer 

                                                 
1 EÜT L 309, 24.11.2009, lk 1. 
2 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1. 
3 ELT L 353, 31.12.2008, lk 1. 
4 EÜT, L 309, 24.11.2009, lk 71. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0395. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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CropScience ja Stichting De Bijenstichting vs. College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 11. aprilli 2018. aasta määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise 

läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 

(üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt 

muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 

(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 

(söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), 

määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) 

nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 

andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 

kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. 

aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 

punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0000/2018), 

A. arvestades, et määruse rakendamise hindamisel selgus, et tervise- ja keskkonnakaitse 

eesmärke ei saavutata; 

B. arvestades, et määruse rakendamine ei ole kooskõlas asjaomaste ELi 

poliitikasuundadega, sealhulgas pestitsiidide valdkonna omadega; 

C. arvestades, et olemasolevad tõendid näitavad, et määruse kolme peamise vahendi – 

heakskiitmise, loa andmise ja regulatiivsete otsuste täitmise tagamise – rakendamine on 

mitterahuldav ega taga määruse eesmärgi täitmist; 

D. arvestades, et seaduses sätestatud hindamispõhine käsitlus tekitab muret, eriti mis 

puudutab seda, kes peaks hindamise ja ohupõhise käsitluse jaoks tõendeid esitama; 

E. arvestades, et kehtestatud hindamispõhise käsitluse praktiline rakendamine on 

murettekitav; arvestades, et hindamise andmenõuete ja kasutatavate metoodikate 

puudulik ühtlustatus mõnes teadusvaldkonnas on tõsiselt murettektiav ja võib takistada 

hindamisprotsessi ning omada seega otsest kahjulikku mõju rahvatervisele ja 

keskkonnale; 

F. arvestades, et riiklike pädevate asutuste tegevus osutus oluliseks toimeainete hindamist 

mõjutavaks teguriks; arvestades, et kättesaadava oskusteabe ja personali osas on 

liikmesriikide vahel märkimisväärsed erinevused; arvestades, et määrust ja asjaomaseid 

toetavaid õiguslikke nõudeid ei rakendata kõikides liikmesriikides ühtlaselt ning sellel 

on mõju tervisele ja keskkonnale; 

G. arvestades, et läbipaistvus on kõigis heakskiitmise menetluse etappides ebapiisav, 
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põhjustades kahjulikku tervise- ja keskkonnamõju ning tekitades avalikkuses 

umbusaldust pestitsiidides sisalduvaid aineid reguleeriva süsteemi suhtes; arvestades, et 

pädevate asutuste lubade andmisega seotud tegevuse läbipaistvus on samuti 

mitterahuldav; 

H. arvestades, et taimekaitsevahenditele lubade andmisel, mis toimub üksnes riiklikul 

tasemel, esineb riskijuhtimise otsuste tegemisel tihti viivitusi; arvestades, et selle 

tagajärjel suureneb mõnel juhul nende lubade arv, mille liikmesriigid annavad erandina, 

kasutades ära määruse artiklit 53; arvestades, et on juhtumeid, kus selliseid erandeid 

kasutatakse seadusandja esialgse kavatsuse vastaselt; 

I. arvestades, et olemasolevad tõendid näitavad, et see ELi tasandi õigusakt tõhustab 

riikliku tasandi jõupingutusi ja meetmeid ja lisab neile väärtust; 

Peamised järeldused 

1. on seisukohal, et sobivaks tasandiks, kus pestitsiidide valdkonda reguleeriv tegevus 

peaks ka edaspidi toimuma, on EL; 

2. väljendab muret asjaolu pärast, et määrust ei ole tulemuslikult rakendatud ja seetõttu 

jäävad määruse eesmärgid tegelikkuses saavutamata; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et määruse eesmärgid ja vahendid ei ole ELi 

põllumajanduse, toiduga kindlustatuse, kliimamuutuste, pestitsiidide säästva kasutamise 

ning toidus ja söödas esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide valdkonna 

poliitikasuundadega kooskõlas; 

4. väljendab muret artikli 53 alusel antud erakorraliste lubade jõudsalt kasvava kasutamise 

ja tuvastatud väärkasutamise juhtumite pärast; 

5. väljendab muret selle pärast, et andmete ja katsete suhtes kehtivate nõuete puudulik 

ühtlustatus mõnes teadusvaldkonnas võib põhjustada otsest kahjulikku mõju tervisele, 

keskkonnale ja põllumajanduslikule tootmisele; 

6. peab kahetsusväärseks hindamise ja lubade andmise menetlust puudutava teabe piiratud 

avalikku kättesaadavust ning piiratud ligipääsu teabele; peab kahetsusväärseks, et 

referentliikmesriikide läbipaistvuse tase on madal (heakskiitmismenetluse raames 

tegutsemisel), et Euroopa Toiduohutusameti etapis on teabe kättesaadavus ja 

kasutajasõbralikkus probleemsed ning et riskijuhtimise etapis on läbipaistvus puudulik 

ja ka sidusrühmade arvates probleemne; 

7. väljendab muret asjaolu pärast, et turul kättesaadavad taimekaitsevahendid ja nende 

kasutamine tarbijate poolt ei pruugi mõnel juhul koostise ja kasutamise seisukohast 

asjaomaste lubamistingimustega kooskõlas olla, 

8. rõhutab, et määrus peaks paremini peegeldama vajadust edendada integreeritud 

taimekaitsel põhinevaid põllumajandustavasid, kaasa arvatud madala riskiastmega 

ainete väljatöötamise stimuleerimise kaudu; 

9. rõhutab, et paljusid lubatud taimekaitsevahendeid ei ole enam kui 15 aastat ELi 
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standardite alusel hinnatud; 

10. väljendab muret asjaolu üle, et sellistes valdkondades nagu ökotoksilisus ja käitumine 

keskkonnas ei ole suuniste ühtlustamine veel lõpule jõudnud; 

11. rõhutab, et puuduvad või poolikud suunised on oluline puudujääk, mis toob määruse 

rakendamise ja seega ka selle eesmärkide saavutamise jaoks kaasa negatiivseid 

tagajärgi; 

12. rõhutab, et olemasolevad suunisdokumendid ei ole alati õiguslikult siduvad, mis tekitab 

taotlejates õiguslikku ebakindlust ja muudab küsitavaks heakskiitmise menetluse käigus 

tehtud hindamiste tulemused; 

Soovitused 

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada määruse tulemuslik rakendamine selles osas, 

mis puudutab nende konkreetset rolli heakskiitmise ja lubamise menetluses, 

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnistama, et tervise- ja keskkonnakaitse 

eesmärgid peaksid olema tähtsamad kui taimekaitse parandamise eesmärk; 

15. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada ohu piirkriteeriumide täielik ja ühtlane 

kohaldamine, järgides olemasolevaid ühtlustatud suuniseid, ning kindlustada, et ainete 

ohtlikkust hinnatakse ainult siis, kui on tõendeid, et neil ei ole ohtlikke (piirnorme 

ületavaid) omadusi, nagu on sätestatud määruses; 

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kohaldama heakskiitmis- ja loa andmise 

menetlusel riskijuhtijana tegutsedes nõuetekohaselt ettevaatuspõhimõtet ning pöörama 

erilist tähelepanu haavatavate rahvastikurühmade, sh rasedate, imikute ja laste kaitsele; 

17. kutsub liikmesriike üles piirama määruse artiklis 53 sätestatud erandkorras loa andmist; 

18. palub komisjonil viia lõpule meetodite väljatöötamine, millega oleks võimalik kindlaks 

teha, kas teatavaid erandeid tuleks kohaldada, eriti selle osas, mis puudutab „väheolulist 

kokkupuudet“ või „tõsist ohtu taimetervisele“; 

19. kutsub komisjoni üles piirama kinnitavate andmete menetluse kasutamist; 

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama menetluste üldist läbipaistvust; 

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama määruse ja selle rakendamise paremat 

sidusust seonduvate ELi õigusaktide ja poliitikameetmetega, eriti pestitsiidide säästva 

kasutamise direktiiviga; 

22. kutsub liikmesriike üles tagama määruse tulemuslikku rakendamist, eriti seoses ELis 

turustatavate taimekaitsevahendite kontrolliga, hoolimata sellest, kas need on toodetud 

ELis või imporditud kolmandatest riikidest; 

° 

° ° 
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23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 


