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Muudatusettepanek 14
Pealkiri

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide hoolika kasutamise 
saavutamiseks

Or. en

Selgitus

Väljendit „säästev kasutamine” võiks mõista pestitsiidide pikaajalise kasutamise tähenduses. 
Kaugeleulatuvaid terviseriske silmas pidades tuleb siiski seada pigem eesmärgiks hoolikas 
või väiksemas mahus kasutamine.

Tegemist on horisontaalse muudatusettepanekuga. Selle vastuvõtmise korral tuleks ülejäänud 
teksti vastavalt kohandada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 15
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel viisil, mis on 
vastavuses põllukultuuride vajaliku 
kaitsetasemega.

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju ning pestitsiididest sõltuvuse ja 
pestitsiidide kasutamise ulatuse 
vähendamise teel ettevaatusprintsiibi alusel.

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiip ei peaks olema ainuüksi määruses kehtestatud pestitsiidide hindamise või 
registreerimise aluspõhimõtteks, vaid ka pestitsiidide kasutamise vähendamise strateegia 
aluspõhimõtteks, mis on vajalik nende võimalike kahjulike omaduste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 punkt h a (uus)

h a) integreeritud põllukultuuriviljelus –
põllukultuuride viljelusmeetod, mille 
käigus kasutatakse väetisi ja sünteetilisi 
pestitsiide, kuid kõnealusel kasutamisel 
tekkiv keskkonna saastetase hoitakse 
mõistlikus ulatuses võimalikult madal, 
seades esikohale taimekasvatuse, 
kohandatud sortide aretamise ning 
kemikaalivabade meetodite ja tavade 
kasutamise;

Or. en

Selgitus

Ainult integreeritud kahjuritõrje määratluse lisamisest ei piisa, sest integreeritud kahjuritõrje 
katab ainult kahjuritõrjega seotud küsimusi. Integreeritud põllukultuuride majandamine on 
paremini sobiv süsteem, mida tuleks uurida, sest tegemist on täielikult integreeritud 
süsteemiga, mis ühendab toitainete strateegia, taimekaitsevahendite kasutamise, kaitse-
eesmärgid ja taimekvaliteedi. Kuna toitained, kahjuritõrje ja kvaliteet on omavahel seotud, 
võivad üheaegsed meetmed integreeritud põllukultuuride majandamise olulisi elemente silmas 
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pidades anda tulemuseks nii keskkonna- kui ka tootekvaliteedi tõusu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 17
Artikli 4 lõige 3

3. Vajaduse korral teeb komisjon lõike 2 
kohaselt edastatud teabe kättesaadavaks 
kolmandatele riikidele.

3. Komisjon teeb lõike 2 kohaselt edastatud 
teabe kättesaadavaks kolmandatele riikidele 
ja üldsusele.

Or. en

Selgitus

Üldsusel on tarbija ja maastiku kasutajana õigustatud huvi pestitsiidide kasutamist puudutava 
teabe vastu ja seetõttu on vaja üldsus protsessi kaasata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõige 4

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist.

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist. Pädevad asutused korraldavad 
üldsuse arvamuse ärakuulamise menetluse, 
mille puhul on tasakaalustatult esindatud 
keskkonna- ja tarbijahuvid.

Or. en

Selgitus

Üldsuse ärakuulamise menetlustes peaksid osalema pestitsiidide tootjad ja kasutajad ning 
keskkonna ja tarbijahuvide esindajad ning mahepõllumajandustootjad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõige 3

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 välja jäetud
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osutatud korra kohaselt muuta I lisa selle 
kohandamiseks tehniliste ja teaduslike 
saavutustega.

Or. de

Selgitus 

Artikli 18 lõigete 2 ja 3 väljajätmisest tulenev muudatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt toksiliste või väga 
toksiliste pestitsiidide klassi kuuluvaid 
pestitsiide müüvate turustajate juures töötab 
vähemalt üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 
osutatud tunnistus ja kes on müügikohas 
kohapeal kättesaadav, et teavitada kliente 
pestitsiidide kasutamisest.

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiide 
müüvate turustajate juures töötab vähemalt 
üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus ja kes on kättesaadav, et teavitada 
kliente pestitsiidide kasutamisest.

Or. es

Selgitus 

Selgitusi ei jagata alati toote müügikohas. Mõnikord tehakse seda ka ettevõttes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 21
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
professionaalsetele ja 
mitteprofessionaalsetele kasutajatele 
suunatud pestitsiidialase teadlikkuse 
tõstmise programme ning teabe 
kättesaadavust avalikkusele, eelkõige seoses 
nende tervishoiu- ja keskkonnamõjudega 
ning kemikaalivabade alternatiividega.
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Or. es

Selgitus

Programmid peavad olema suunatud pestitsiidide korrektse kasutamise eest vastutavatele 
isikutele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 22
Artikkel 7

Teadlikkuse tõstmise programmid
Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Pestitsiididega töötlemise seadmete 
ülevaatus peab hõlmama kõiki aspekte, mis 
on olulised ohutuse ning tervise- ja 
keskkonnakaitse ning töötlemistoimingu 
täie tõhususe saavutamise tagamiseks. 

Or. de

Selgitus

Tagada on vaja pestitsiididega töötlemise seadmete ohutus ja see hõlmab juba teavet 
pestitsiidide tervishoiu- ja keskkonnamõjude ning kemikaalivabade alternatiivide kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 23
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Ülevaatustel kontrollitakse, et 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud vastavad II lisas loetletud
peamistele tervisekaitse-, ohutus- ning 
keskkonnanõuetele.

2. Ülevaatustel kontrollitakse, et 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud vastavad peamistele tervisekaitse-, 
ohutus- ning keskkonnanõuetele.

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmisest tulenev muudatus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 24
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 
osutatud korra kohaselt muuta II lisa selle 
kohandamiseks tehniliste saavutustega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmisest tulenev muudatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 25
Artikkel 9

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid lubavad õhust pihustada
vastavalt lõigete 2–5 sätetele.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid, piirkonnad ja 
erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid, piirkonnad ja 
erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib lubada õhust pihustamist.

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad lubama erandeid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad andma lubasid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

4. Loa võib anda ainult juhtudel, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt;

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
ja majanduslikult põhjendatud alternatiive 
või peavad olema selged eelised seoses 
väiksema mõjuga tervisele ja keskkonnale, 
võrreldes pestitsiididega töötlemisega 
maapinnalt;

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.

(c) õhust pihustamist ettevalmistaval ja 
teostaval piloodil või operaatoril peab olema 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistus.

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
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kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

kõrvalseisjate hoiatamiseks ning pihustatava
ala ümbruse kaitsmiseks vajalikud 
meetmed.

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud.

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud.

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

Or. de

Selgitus

Pestitsiidide õhust pihustamise üldiseks keelamiseks puudub ekspertide põhjendus. Teatud 
põllukultuuride liikide puhul on õhust pihustamisel pikad traditsioonid. Pestitsiididega 
töötlemine maapinnalt on väga kulukas. Lisaks võimaldab õhust pihustamine pestitsiidide 
kasutamist hõlpsamini kontrollida ja vähendada. Riiklike eeskirjade alusel kohaldatakse 
kohustusi (nt vahemaa elupiirkonnani) juba täna nii, et suurem oht keskkonna ja inimeste 
tervisele on võimalik põhilises osas välistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid, piirkonnad ja 
erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid ja erilised 
töötlemisnõuded juhtudel, mille puhul võib 
erandina lõikest 1 lubada õhust pihustamist.

Or. es

Selgitus

Õhust pihustamiseks loa andmiseks ei ole mõtet piirkondi rühmadesse jagada, sest see jaotus 
võib igal aastal muutuda. Komisjoni esitatud pädevad asutused, kellele osutatakse käesoleva 
artikli lõikes 3, on kohustatud kõnealused piirkonnad kindlaks määrama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 27
Artikli 10 lõige 1
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1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude, eriti inimeste 
varustamiseks kasutatavate veekogude
läheduses eelistatakse:

(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale
ohtlikud;

(a) tooteid, mis ei kujuta endast 
veekeskkonda sattudes suurt riski;

(b) kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
sealhulgas vähese pihustusnihkega 
seadmeid.

(b) kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
sealhulgas vähese pihustusnihkega 
seadmeid.

Or. de

Selgitus

Inimeste varustamiseks kasutatavaid veekogusid tuleks eraldi kaitsta, et tagada vee 
raamdirektiivi artikli 7 nõuete täitmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 28
Artikli 10 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse vähemalt kümne 
meetri laiused kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Õhust pihustatud alad tuleks rangelt piiritleda ja tagada, et kaitseribad oleksid vähemalt 
kümne meetri laiused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 29
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse väga
suures ulatuses teede ja raudteeliinide ääres, 
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ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

väga läbilaskvatel pindadel või muudel 
infrastruktuuridel, mis asuvad pinna- või 
põhjavee läheduses või tihendatud pindadel, 
kus on suur risk, et pestitsiid võib valguda 
pinnavette või kanalisatsioonisüsteemidesse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 30
Artikkel 11

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 
vastuvõtmise:

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 
vastuvõtmise:

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

(a) pestitsiidide kasutamine piiratakse 
vajaliku miinimumini aladel, mida kasutab
üldsus või tundlik elanikkond, vähemalt 
parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

(b) pestitsiidide kasutamine piiratakse 
erilistel kaitsealadel või muudel aladel, mis 
määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete 
sätestamisel kooskõlas direktiivi 
79/409/EMÜ artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 
92/43/EMÜ artiklitega 6, 10 ja 12.

Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 31
Artikli 11 lõike 1 punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

(a) pestitsiidide kasutamine piiratakse 
vajaliku miinimumini aladel, mida kasutab 
üldsus või tundlik elanikkond, vähemalt 
parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 32
Artikli 12 lõike 1 sissejuhatus

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et järgmised 
toimingud ei ohusta inimeste tervist ja 
ohutust ega keskkonda:

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et järgmised 
toimingud ei ohusta professionaalse 
kasutamise raames inimeste tervist ja 
ohutust ega keskkonda:

Or. es

Selgitus

Vajab selgitamist, et komisjoni esitatud meetmel ei oleks mitteprofessionaalse kasutamise 
raames mõtet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 33
Artikkel 13

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 

1. Komisjon koostab programmi vajalike 
meetmete võtmiseks, mis on kohandatud 
erinevate kultuurtaimedega ja suunatud 
sellele, et edendada väheste pestitsiididega 
maaviljelust, sealhulgas integreeritud 
kahjuritõrjet, ja tagada, et professionaalsed 
pestitsiidikasutajad seavad sihiks kõikide 
põllukultuuride alaste kaitsevahendite 
keskkonnasõbralikuma kasutamise, võttes 
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üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

võimaluse korral prioriteediks ohutumad 
alternatiivid, ja üldiselt sama 
kahjuriprobleemi puhul kättesaadavate 
toodete hulgast inimeste tervisele ja 
keskkonnale minimaalse mõjuga tooted.

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.
3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 
kahjurijärelevalve ning integreeritud 
kahjuritõrje alased otsustussüsteemid ja -
vahendid, sealhulgas artiklile 5 vastavad 
väljaõppesüsteemid, samuti 
nõustamisteenused.
4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2013 aru lõigete 2 ja 3 
rakendamise kohta ning eelkõige selle 
kohta, kas olemas on integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused
5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid.
6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.
7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.
8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

Or. es
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Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje on üsnagi keerukas, sest see võib olla erinevate kultuurtaimede 
puhul erinev. Seetõttu oleks parem koostada konkreetsete pikaajaliste meetmete programm.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 34
V peatüki pealkiri 

Näitajad, aruandlus ja teabevahetus Aruandlus ja teabevahetus

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 35
Artikli 14 pealkiri ja lõige 1

Näitajad Teabevahetus 
1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad 
liikmesriigid jätkata olemasolevate riiklike 
näitajate kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 36
Artikli 14 lõige 5
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5. Lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel 
arvutatakse riskinäitajad välja 
andmesisendite alusel, mis käsitlevad ohte 
ja kokkupuudet, pestitsiidide kasutamist 
hõlmavaid registrikandeid, andmeid 
pestitsiidide tunnuste kohta, ilmastiku- ja 
pinnaseandmeid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 37
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga viie aasta järel aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Or. de

Selgitus

Nõukogule ja Euroopa Parlamendile tuleks anda aru iga viie aasta järel, seetõttu on 
otstarbekas kehtestada kindel ajavahemik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 38
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga kolme aasta järel aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja riiklike tegevuskavade 
hindamisest ning teeb vajaduse korral 
muudatusettepanekuid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile igal 
aastal riiklikud tegevuskavad. 
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 39
Artikkel 18

1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 58 asutatud toiduahela ja 
loomatervishoiu alaline komitee.

1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 58 asutatud toiduahela ja 
loomatervishoiu alaline komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse otsuse artiklis 
8 sätestatut.
3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse otsuse artiklis 
8 sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 
tähenduses kehtestatakse tähtajaks kolm 
kuud.

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine. ELi komisjoni rakendusmäärustele viitamine on üleliigne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 40
Artikkel 19

Kulud Andmebaas 
Pestitsiidide säästva kasutamise alaste 
ühtlustatud poliitikasuundade ja süsteemide 
rajamise toetuseks võib komisjon rahastada:

Pestitsiidide säästva kasutamise alaste 
ühtlustatud poliitikasuundade ja süsteemide 
rajamise ühtseks tagamiseks Euroopa 
siseturul võib komisjon rahastada:

a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas 
asjakohase andmebaasi arendamist kõikide
pestitsiidide riskinäitajate kohta andmete 
kogumiseks ja talletamiseks ning kõnealuse 

ühtlustatud süsteemi, sealhulgas asjakohase 
andmebaasi arendamist kõikide pestitsiidide 
kohta andmete kogumiseks ja talletamiseks 
ning kõnealuse teabe pädevatele asutustele 
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teabe pädevatele asutustele, teistele 
huvitatud isikutele ja avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks;

ning teistele huvitatud isikutele 
kättesaadavaks tegemiseks.

b) õigusaktide koostamiseks ja 
arendamiseks vajalike uuringute 
läbiviimist, sealhulgas käesoleva direktiivi 
lisade kohandamist vastavalt tehnika 
arengule;
c) suuniste ja heade tavade arendamist 
käesoleva direktiivi rakendamiseks.

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine, sest liikmesriikides on rakendusmäärused ja suunised juba välja 
töötatud, tagada tuleb kõnealuste eeskirjade läbivaatamine liikmesriikide poolt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 41
Artikli 20 lõige 1

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [jõustumise kuupäev 
+ kaks aastat]. Liikmesriigid teatavad 
kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt ... *. Liikmesriigid 
teatavad kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile.
------------------------------------------------------

* Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. 

Or. de

Selgitus

Kuna rakendussätted on liikmesriikides praegu juba olemas, tuleks kohandamise tähtajaks 
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määrata viis aastat. Vahepealsel ajal on pestitsiidide korrektne kasutamine tagatud eelmise 
määruse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 42
II lisa

II LISA
Tervisekaitse-, ohutus- ning 
keskkonnanõuded seoses pestitsiididega 
töötlemise seadmete ülevaatusega

välja jäetud

Pestitsiididega töötlemise seadmete 
ülevaatus peab hõlmama kõiki aspekte, mis 
on olulised ohutuse ning tervise- ja 
keskkonnakaitse ning töötlemistoimingu 
täie tõhususe saavutamiseks järgmiste 
seadmete ja vajadusel funktsioonide 
töökorra tagamise teel.
(1) Jõuülekandeosad
Jõuvõtuvõlli kaitsekate ja vooluühenduse 
kaitsekate peavad olema paigaldatud ja 
heas töökorras ning kaitseseadmete ja 
liikuvate või pöörlevate jõuülekandeosade 
tööd ei või miski häirida, et tagatud oleks 
operaatori kaitstus.
(2) Pump
Pumba jõudlus peab olema kohandatud 
seadmete vajadusele ja pump peab töötama 
hästi, et tagatud oleks vahendi 
pealekandmise stabiilne ja usaldusväärne 
kiirus. Pump ei tohi lekkida.
(3) Segamine
Segamisseadmed peavad tagama hea 
ringluse ühtlase kontsentratsiooni 
saamiseks kogu paagis oleva vedela 
pihustussegu mahu osas.
(4) Pihustusvedelikupaak
Pihustuspaagid, sealhulgas paagi sisu 
näidik, täiteseadmed, sõelfiltrid ja filtrid, 
tühjendusseadmed ning segamisseadmed 
peavad töötama nii, et juhuslik 
mahavalgumine, ebaühtlased 
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jaotuskontsentratsioonid, operaatori 
kokkupuutumine tootega ja jääksisaldus 
oleksid minimaalsed.
(5) Mõõtesüsteemid, juhtimis- ja 
reguleerimissüsteemid
Kõik mõõteseadmed, sisse- ja 
väljalülitusseadmed ning rõhu ja/või 
voolukiiruse reguleerimise seadmed peavad 
töötama usaldusväärselt ning ei tohi 
lekkida. Töötlemise ajal peab olema lihtne 
rõhku reguleerida ja rõhu reguleerimise 
seadmetega töötada. Rõhu reguleerimise 
seadmed peavad säilitama püsiva töörõhu 
pumba mootori pöörete püsiva kiirusega 
selle tagamiseks, et seade töötab 
töötlemiseks kasutatava püsiva mahuga.
(6) Torud ja voolikud
Voolikud ja torud peavad olema heas 
töökorras, et vältida tõrkeid vedelikuvoos 
või rikke korral juhuslikku mahavoolamist. 
Torudes ja voolikutes ei tohi olla lekkeid ka 
süsteemi töötamise korral maksimaalse 
rõhuga.
(7) Filtrid
Keeriste ja ebaühtlaste pihustusvoogude 
vältimiseks peavad filtrid olema heas 
töökorras ja filtrisilma laius peab vastama 
pihustile paigaldatud pihustusotsikute 
suurusele. Filtri ummistumise 
näidikusüsteem peab olema töökorras.
(8) Pihustikandur (seadmetel, millega 
pihustatakse pestitsiide horisontaalselt 
asetatud kanduri abil, mis asub 
põllukultuuride või töödeldava materjali 
kohal)
Pihustuskandur peab olema heas töökorras 
ja stabiilne kõikides suundades. Kinnitus-
ja reguleerimissüsteemid ning tahtmatute 
liigutuste amortiseerimise ja kalde 
kompenseerimise seadmed peavad töötama 
usaldusväärselt.
(9) Pihustusotsikud
Pihustusotsikud peavad töötama hästi ja 
kontrollima tilkumist pihustamise lõppedes. 
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Ühtlase pihustusvoo tagamiseks ei tohi iga 
eraldi pihustusotsiku voolukiirus erineda 
üle 5% voolukiiruse tabelites tootja esitatud 
andmetest.
(10) Jaotus
Pihustussegu põiki- ja püstijaotus (püstiste 
põllukultuuride töötlemisel) ja jaotus 
liikumise suunas peavad olema ühtlased. 
Tagatud peab olema pihustussegu sobiv 
kogus ja jaotus sihtalal.
(11) Puhur (pestitsiidijaotus õhupihustite 
puhul)
Puhur peab olema heas töökorras ja 
tagama püsiva ning usaldusväärse õhuvoo.

Or. de

Selgitus

Tarbetu ülereguleerimine.
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