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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 18
Artikkel 1

Sisu Sisu ja eesmärk
Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele 
lubade andmise, nende turuleviimise, 
kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse 
piires.

1. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad kaubanduslike 
taimekaitsevahenditele lubade andmise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli 
kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
nii taimekaitsevahendites sisalduvate või 
neid moodustavate toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad 
adjuvantide ja abiainete kohta.

2. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad nii taimekaitsevahendites 
sisalduvate või neid moodustavate 
toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kohta kui ka 
eeskirjad adjuvantide ja abiainete kohta.

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.
4. Määruse aluseks on ettevaatusprintsiip 
ja eesmärgiks tagada, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese 
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tervisele ja keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. en

Selgitus 

Määruse ettepaneku tekstis on määruse eesmärk nimetatud ainult põhjenduste osas. Eesmärk 
peaks kajastuma esimestes artiklites. Ettevaatusprintsiipi mainitakse ainult põhjenduste osas 
(põhjendus 8) ja artikli 13 lõikes 2. Parem on osutada kõnealusele printsiibile juba käesoleva 
määruse esimestes artiklites.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 19
Artikkel 1

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele 
lubade andmise, nende turuleviimise, 
kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse 
piires.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele või 
kasutaja enda valmistatud 
taimekaitsevahenditele lubade andmise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli 
kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
nii taimekaitsevahendites sisalduvate või 
neid moodustavate toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad 
adjuvantide ja abiainete kohta.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
nii taimekaitsevahendites sisalduvate või 
neid moodustavate toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad 
täiteainete, adjuvantide ja abiainete kohta.

Or. pl

Selgitus

Taimekaitsevahenditele lisatavate ülejäänud keemiliste ainete puhul (niinimetatud täiteained) 
nähakse määruses ette vaid loetelu koostamine ainetest, mida taimekaitsevahendid sisaldada 
ei tohi. Vaja on arvesse võtta, et kõnealused ained võivad olla taimekaitsevahendite oluliseks 
koostisosaks ja nende osakaal võib ületada juba hinnatud taimekaitseainete ja sünergistide 
osakaalu. Nende turuleviimise kohta peavad seetõttu kehtima samasugused heakskiitmise 
eeskirjad nagu ka teiste koostisosade kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 punkt 20 a (uus)
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20 a) hea katsetava –
direktiivi 2004/10/EÜ kohane tava.

Or. de

Selgitus

V peatükis kasutatud mõiste määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 punkt 21 a (uus)

21 a) hea põllumajandustava –
Siseriiklikult soovitatav ohutu 
taimekaitsevahendite kasutamine tegelikes 
tingimustes, mis on kooskõlas tõhusa 
kahjuritõrjega. Kõnealune tava hõlmab 
taimekaitsevahendite kasutamist teatud 
kogustes kuni kõrgeima lubatud 
kasutustasemeni, kusjuures 
taimekaitsevahendeid tuleb kasutada nii, et 
jääke tekiks väikseimas võimalikus 
koguses.
Lubatud ohutud kasutusviisid määratakse 
kindlaks siseriiklikul tasandil ja need 
hõlmavad riigis registreeritud või soovitud 
kasutusviise, millega seonduvalt pööratakse 
tähelepanu rahvatervise, töötervishoiu ja 
keskkonnakaitse aspektidele. 
Tegelikud tingimused hõlmavad kõiki 
toiduainete ja loomasööda valmistamise, 
ladustamise, vedamise ja levitamise etappe.

Or. de

Selgitus

Määrusesse tuleks lisada Maailma Toiduorganisatsiooni hea põllumajandustava määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 punkt 21 b (uus)
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21 b) väikesemahulised kasutused –
taimekaitsevahendi kasutamine kultuuril, 
mida selles liikmesriigis laialdaselt ei 
kasvatata, või kasutamine laialdaselt 
kasvatataval kultuuril mõne piiratud või 
harvaesineva ja erakorralise vajaduse 
rahuldamiseks või kasutamine seemnetel.

Or. de

Selgitus

Artiklis 49 kasutatud väikesemahuliste kasutuste (minor uses) mõiste määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõige 1

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades võib eeldada, et 
nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele.

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades võib tõendada, et 
nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele. Kõnealuseid tingimusi 
kohaldatakse välistamiskriteeriumidena. 

Or. en

Selgitus

Luba ei tohiks anda ühelegi ainele, millel on eeldatavad või tegelikud kartsinogeensed, 
mutageensed, paljunemisvõimet kahjustavad, sisesekretsiooni kahjustavad ja allergiat 
tekitavad omadused, ega ainele, mis on püsiv, bioakumuleeruv või toksiline või on muul viisil 
murettekitav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (pidades eriti silmas tundlikke 



AM\656768ET.doc 5/35 PE 386.430v01-00
Freelance-tõlge

ET

rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

rahvastikurühmasid, näiteks rasedaid, 
looteid ja lapsi) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiibi kohaselt ei tohiks ained avaldada negatiivset mõju inimeste, eriti 
ohustatud rahvastikurühmade, näiteks loodete ja laste tervisele ega keskkonnale. See on 
kooskõlas Euroopa Parlamendi reaktsiooniga (Euroopa Parlamendi resolutsioon 
P5_TA(2002)0276) komisjoni varasemale teatisele direktiivi 91/414/EMÜ läbivaatamise 
kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 25
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Taotlust võib ühiselt hinnata mitu riiki, 
kes kaasaruandemenetluse raames 
tegutsevad referentliikmesriikidena. 

Or. pl

Selgitus

Kõnealust korda kohaldatakse ka taotluste hindamisel direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt ja 
sellel on suur mõju toimeainete hindamisaruande kvantiteedile ja kvaliteedile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 26
Artikli 11 punkt 1

1. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 
9 lõike 3 esimeses alalõikes sätestatud 
teatise esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
„esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

1. Referentliikmesriik võib alustada katse-
ja uuringuaruannete hindamist juba pärast 
nende edastamist taotleja poolt, ka enne 
artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud 
teatamisaega. Kaheksa kuu jooksul pärast 
artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud 
teatise esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
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artiklis 1 esitatud nõuetele (edaspidi 
„esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 
kaheteistkümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta asjakohase tähtaja, mille jooksul 
taotleja peab selle esitama. Sellisel juhul 
pikendatakse kaheksa kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile. Täiendava teabe edastamisel esitab 
taotleja ka kõik andmekaitsenõuded 
vastavalt artiklile 56. 

Liikmesriik võib konsulteerida ametiga. Liikmesriik võib konsulteerida ametiga.

Or. de

Selgitus

Aine tuleks heaks kiita juba siis, kui on välja selgitatud esimesed ohutud kasutused. Sellisel 
juhul saavad põllumajandustootjad uusi ja uuenduslikke tooteid varem kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 27
Artikli 11 lõike 1 teine lõik

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 
kaheteistkümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile. 

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 
kaheteistkümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile, kes seejärel teavitavad sellest teisi 
liikmesriike.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 28
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Lisaks esitab referentliikmesriik 
komisjonile ja ametile aruande, milles on 
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loetletud kõik hindamise läbinud 
kasutused, millele kooskõlas artikli 29 
nõuetega võib loa anda. 

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 29
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Kolme kuu jooksul pärast artikli 11 lõikes 1 
nimetatud aruande saamist esitab komisjon 
ettepaneku toimeainele piiratud loa 
andmiseks, milles on loetletud:
– kasutused, millele võib loa anda, ja 
– kasutusaeg, mis ei või ületada viit aastat. 

Or. de

Selgitus

Ohtlikkust välistava loa kiirema andmise korral saavad põllumajandustootjad uusi ja 
uuenduslikke tooteid varem kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 30
Artikli 14 lõige 2

2. Pikendamine jääb kehtima piiramatuks 
ajaks.

2. Pikendamine jääb kehtima kuni 
kümneaastaseks perioodiks. Luba on 
võimalik pikendada korduvalt.

Or. en

Selgitus

Pärast esimest pikendamist ei tohiks luba kehtida piiramatu aja jooksul. See on vastuolus 
ettevaatusprintsiibiga. Artikli 4 lõike 1 kohaselt tuleb otsused vastu võtta teaduslikke ja 
tehnilisi teadmisi silmas pidades.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 31
Artikli 15 lõige 1

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
nimetatud taotluse liikmesriigile ja taotluse 
koopia teistele liikmesriikidele, komisjonile 
ja ametile hiljemalt kolm aastat enne esmase 
heakskiidu kehtivusaja lõppu.

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
nimetatud taotluse asjaomasele 
liikmesriigile ja taotluse koopia teistele 
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile 
hiljemalt kolm aastat enne esmase 
heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 32
Artikkel 19

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 33
Artikli 22 punkt 1

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui võib 
eeldada, et seda ainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid kujutavad artikli 46 
lõike 1 kohaselt ainult vähest ohtu inimeste 
ja loomade tervisele ning keskkonnale.

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui võib 
eeldada, et seda ainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid kujutavad ainult vähest 
ohtu inimeste ja loomade tervisele ning 
keskkonnale.

Käesolev erand ei laiene toimeainetele, 
mida direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
liigitatakse järgmiselt:
– kantserogeenne;
– mutageenne;
- paljunemisvõimet kahjustav;
- allergiat tekitav,
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ega ainetele, mis jagatakse rühmadesse 
järgmiselt:
– püsiv, poolestusaeg on pikem kui 60 
päeva;
– hormonaalseid häireid tekitav vastavalt 
ELi nimekirjale ainetest, mille puhul esineb 
kahtlus, et need tekitavad hormonaalseid 
häireid;
– kergelt mürgine;
bioakumuleeruv ja aeglaselt biolagunev. 
Komisjon vaatab kuni …* läbi toimeainete 
kergelt mürgiseks liigitamise kriteeriumid 
ja määrab need vajaduse korral kindlaks 
ning esitab ka ettepanekud.
___________________

* Üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Ainete väheohtlikeks aineteks liigitamiseks tuleb kindlaks määrata selged ja objektiivsed 
kriteeriumid. Ettepanekus vastav määratlus puudub. Säästvamate ainete ja vahendite 
uurimise edendamiseks tuleb luua ettevõtete jaoks selgus ja õiguskindlus selles suhtes, mida 
väikest riski põhjustavate toimeainete all täpselt mõistetakse. Siinkohal loetletud kriteeriumid 
on osaliselt võetud biotsiidide direktiivist (98/8/EÜ). Kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
käsitletakse 25–30 protsenti toimeainetest väikest riski põhjustavate toimeainetena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 34
Artikli 24 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni seitsme aasta 
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba 
heaks kiidetud toimeained on tarbijatele või 
ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised või 
oluliselt vähem keskkonnaohtlikud.
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume.

1. Artikli 4 ja II lisa punktis 4 sätestatud
kriteeriumidele vastav toimeaine liigitatakse 
asenduskõlblikuks aineks ja kiidetakse 
heaks.

Edaspidi nimetatakse sellist ainet 
“asenduskõlblik aine”.
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Luba kehtib 10 aastat. Artikli 14 lõike 2 
säte on kehtetu. 

Or. es

Selgitus

Toimeainete liigitamisel asenduskõlblikeks aineteks on oluline, et määruse ettepanekus 
sätestatud kriteeriumid oleksid täidetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 35
Artikli 24 lõike 1 esimene lõik 

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni seitsme aasta 
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba heaks 
kiidetud toimeained on tarbijatele või 
ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised või 
oluliselt vähem keskkonnaohtlikud. Vastaval 
hindamisel arvestatakse II lisa punktis 4 
sätestatud kriteeriume.

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni viie aasta pikkuseks 
perioodiks, kui mõned juba heaks kiidetud 
toimeained või alternatiivsed 
põllumajanduses kasutatavad meetodid või 
menetlused on tarbijatele või ettevõtjatele 
oluliselt vähem toksilised või oluliselt 
vähem keskkonnaohtlikud. Vastaval 
hindamisel arvestatakse II lisa punktis 4 
sätestatud kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Silmas pidades asjaolu, et teiste ainete luba kehtib kuni kümme aastat, tuleks asenduskõlblike 
ainete jaoks kehtestada tunduvalt lühem periood, et asendamist tõhusamalt edendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 36
Artikli 28 lõike 2 punkt b

b) taimekaitsevahendite turuleviimine ja
kasutamine teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil vastavalt artiklile 51; 

b) taimekaitsevahendite kasutamine teadus-
ja arendustegevuse eesmärgil vastavalt 
artiklile 51;

Or. pl
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Selgitus

Käesolev punkt käsitleb taimekaitsevahendite kasutamise lubamist teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 37
Artikli 28 lõige 2 a (uus)

2 a. Ühenduse territooriumil turule viidava 
taimekaitsevahendi edasitoimetamisel 
lisatakse sellele loa koopia või pädeva 
asutuse nõudmisel loa üks eksemplar, kui 
avalikkusele ei ole edastatud teavet loa 
andmise kohta kooskõlas artikliga 54. 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 38
Artikkel 28 a (uus)

Artikkel 28 a
Paralleelne importimine

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 on lubatud 
taimekaitsevahend liikmesriigis 
heakskiiduta turule viia ja kasutusele võtta, 
kui taimekaitsevahendit turule viia soovijal 
on olemas liikmesriigi poolt 
taimekaitsevahendile antud turustamisluba.
2. Taotluse alusel annavad liikmesriigid 
taimekaitsevahendile turustamisloa lõike 1 
alusel, kui teisest liikmesriigist imporditav 
taimekaitsevahend on teises liikmesriigis 
juba heaks kiidetud ja importivas riigis on 
heaks kiidetud samasuguse koostisega 
referentsaine (paralleelne importimine).
3. Samasuguse koostisega käesoleva artikli 
tähenduses on tegemist juhul, kui 
imporditav ja referentsaine koosnevad 
võrreldavas koguses samadest, vastava 
vähima puhtusastmega, teatud samaliigilisi 
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lisandeid sisaldavatest ja vastava 
maksimaalse sisaldusega toimeainetest 
ning on samasuguses füüsikalises olekus. 
Ülejäänud koostise suhtes on erinevused 
lubatud, kui abiainete kvalitatiivsed või 
kvantitatiivsed erinevused ei mõjuta 
bioloogilist toimet, töödeldavatele taimedele 
ning inimestele, loomadele või 
looduskeskkonna tasakaalule avalduvat 
mõju. Vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele on võimalik koostise 
vastavuse kriteeriumid ja kontrollimeetod 
täpsemalt kindlaks määrata.
4. Turustusloa andmise taotlusele tuleb 
lisada järgmine teave:
– imporditava taimekaitsevahendi 
päritoluliikmesriik;
– importija nimi ja aadress;
– nimetus, mida kasutatakse imporditava 
taimekaitsevahendi turustamisel importivas 
riigis;
– imporditava taimekaitsevahendi nimetus 
ja loa number päritoluliikmesriigis;
– loa valdaja nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis;
– kasutusjuhendi originaal, mille alusel 
imporditavat taimekaitsevahendit 
päritoluliikmesriigis turustatakse;
– nõutav märgistus ja kasutusjuhend, mille 
alusel imporditavat taimekaitsevahendit 
turustada kavatsetakse;
– referentsaine nimetus ja loa number;
– referentsaine loa valdaja nimi.
5. Turustamisloa saanud 
taimekaitsevahendit kasutatakse
referentsainega samasugusel viisil.
6. Turustamisluba kehtib referentsaine loa 
kehtivusajal. Kui referentsaine loa valdaja 
taotleb loa tagasivõtmist vastavalt artikli 44 
lõikele 1 ja artikli 29 nõuded on täidetud, 
siis lõpeb turustamisloa kehtivus üks aasta 
pärast loa tühistamist, kõige hiljem siiski 
loa ajalise kehtivuse lõppemisel.
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7. Paralleelse importimise suhtes 
kohaldatakse vastavalt artiklit 43, artiklit 
45 ja artikli 53 lõiget 4 ning VII peatükki.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus puudub taimekaitsevahendite paralleelse importimise kord. Õiguslik 
kord ELi tasandil on aga praeguse õiguskindlusetuse kõrvaldamiseks kindlasti vajalik.
Kohtuotsuste lahknevus ja paralleelse importimise erinev käsitlus liikmesriikides nõuavad 
paralleelse importimise korra lisamist ettepanekusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 39
Artikli 29 lõige 6

6. Artikli 76 lõikes 2 esitatud menetluse 
kohaselt vastu võetud määrustes
määratletakse taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise ühtsed 
põhimõtted, kaasates ka direktiivi 
91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos vajalike 
muudatustega.

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses määratletakse 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsed põhimõtted, kaasates ka 
direktiivi 91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos 
vajalike muudatustega.

Or. en

Selgitus

Määruse, millega kehtestatakse uued ühtsed põhimõtted, peaksid vastu võtma Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastavas õigusloomega seotud menetluses ja mitte komiteemenetluses. 
1996. aastal tuli Euroopa Parlamendil minna kohtusse, sest esimesed komisjoni kehtestatud 
ühtsed põhimõtted ei olnud kooskõlas direktiiviga 97/414/EMÜ. Kohus (kohtuasi C-303/94) 
kinnitas Euroopa Parlamendi seisukohta ja põhimõtteid muudeti, eelkõige aga 
joogiveekriteeriume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 40
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga 

välja jäetud
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kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

Or. de

Selgitus

Lõige lähtub sellest, et loa andmisele eelnev kontroll on taimekaitsevahendite ohutu 
käsitsemise tagamiseks iseenesest ebapiisav ning et seetõttu peavad naabrid rakendama 
täiendavaid ohutusabinõusid. See on Euroopa rangete loastandarditega selgelt vastuolus ja 
kõigutab üldsuse usaldust Euroopa loamenetluse vastu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 41
Artikli 32 lõige 5 a (uus)

5 a. Kõigis liikmesriikides kasutatakse 
ühtseid taotlusblankette. 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 42
Artikli 33 lõige 1

1. Taotlejad vabastatakse artikli 32 lõikes 3 
nimetatud katse- ja uuringuaruannete 
esitamise kohustusest, kui nad tõestavad, et 
neile on antud juurdepääs vastavalt artiklile 
56, 58 või 59 või et andmekaitseperiood on 
lõppenud.

1. Taotlejad vabastatakse kohustusest lisada 
taotlusele artikli 32 lõikes 3 nimetatud 
toimik, kui nad tõestavad, et neile on antud 
juurdepääs vastavalt artiklile 56, 58 või 59 
või et andmekaitseperiood on lõppenud.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 43
Artikli 33 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) toimik, mis tehti taotlejale 
kättesaadavaks või mille kaitseperiood on 
lõppenud ja millele on vastavas 



AM\656768ET.doc 15/35 PE 386.430v01-00
Freelance-tõlge

ET

liikmesriigis olemas juurdepääs. 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 44
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Kui liikmesriigis on taimekaitsevahendile 
luba juba antud, on teine liikmesriik 
kohustatud artiklite 30 ja 31 sätteid 
piiramata võtma 90 päeva jooksul alates 
taotluse saamisest vastu otsuse selle kohta, 
kas ja millistel tingimustel ta asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa annab. 

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud loatsoonideks jagamine õõnestab loa andmist liikmesriikide poolt ja on 
vastuolus ühenduse proportsionaalsuse põhimõttega (EÜ asutamislepingu artikkel 5), sest see 
ületab määra, mis on vajalik otsuste vastuvõtmise kiirendamiseks, hoides ära töö tarbetu 
kordamise, ja taimekaitsevahendite suurema ühtlustatuse kasutatavuse tagamiseks erinevates 
liikmesriikides. Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse tunnustamise 
süsteemi muutmise teel, jättes välja tsoonide kava.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 45
Artikkel 39

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse 
tunnustamise menetluse alusel võib loa 
valdaja taotleda samale taimekaitsevahendile 
samasuguseks kasutuseks luba teiselt 
liikmesriigilt järgmistel juhtudel: 

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse 
tunnustamise menetluse alusel võib loa 
valdaja või tema määratud esindaja taotleda 
samale taimekaitsevahendile samasuguseks 
kasutuseks luba teiselt liikmesriigilt 
järgmistel juhtudel:

a) loa andis samase tsooni kuuluv liikmesriik 
(referentliikmesriik); või

a) loa andis samase tsooni kuuluv liikmesriik 
(referentliikmesriik); või

b) liikmesriik andis loa kasutuseks b) liikmesriik andis loa kasutuseks 
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kasvuhoonetes või koristusjärgses töötluses, 
sõltumata tsoonist, kuhu referentliikmesriik 
kuulub.

kasvuhoonetes või koristusjärgses töötluses 
või seemnete töötluses, sõltumata tsoonist, 
kuhu referentliikmesriik kuulub; või
b a) luba anti erinevates tsoonides asuvate, 
samalaadsete põllumajanduslike, 
taimetervisealaste ja 
keskkonnatingimustega, eriti vastava toote 
kasutamist mõjutavate klimaatiliste 
tingimustega liikmesriikide vabatahtliku 
kokkuleppe alusel; või
b b) liikmesriik andis loa kasutuseks 
seemnete töötlemisel, sõltumata tsoonist, 
kuhu referentliikmesriik kuulub.

2. Vastastikust tunnustamist ei kohaldata 
nendele taimekaitsevahenditele, mis 
sisaldavad asenduskõlblikku ainet.

Or. de

Selgitus

Pädev asutus on liikmesriigiti erinev. Lisaks tuleks anda liikmesriikidele lubade vabatahtliku 
tunnustamise võimalus, kui nad kuuluvad teise, kuid samalaadsete põllumajanduslike, 
taimetervise või keskkonnatingimustega tsooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 46
Artikli 41 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) taimekaitsevahendi hindamisaruanne, 
mis on koostatud liikmesriigis, kus 
taimekaitsevahend turule viidi;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 47
Artikli 46 lõige 1 a (uus)

1 a. Vähemalt kahe väikest riski põhjustava 
taimekaitsevahendi ühendamisel saadud 
ained ei kuulu automaatselt väikest riski 
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põhjustavate taimekaitsevahendite hulka, 
kui nende toksikoloogilist ohutust ei ole 
eelnevalt kontrollitud.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 48
Artikli 49 lõike 3 punkt d

d) kasutuse laiendamise toetuseks esitatud 
dokumendid ja teabe on esitanud lõikes 2 
nimetatud isikud või asutused.

d) kasutuse laiendamise toetuseks esitatud 
dokumendid ja teabe on esitanud lõikes 2 
nimetatud isikud või asutused. Jääkide 
piirnormide kehtestamiseks vajalikud 
uuringud võivad läbi viia teadus- või 
riigiasutused. 

Or. es

Selgitus

Teadusuuringute kulud on väikesemahuliste kasutuste väljatöötamisel väga suureks 
takistuseks. Käesoleva muudatuse eesmärgiks on aidata kaasa majanduslikult hõlpsamini 
teostatavate lahenduste leidmisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 49
Artikli 49 lõige 3 a (uus)

3 a. Väikesemahulistele kasutustele loa 
andmisel arvestatakse ka botaaniliselt ja 
taimekasvatuse seisukohalt väga sarnaste 
teiste kultuuride kohta olemasolevate 
andmete ekstrapolatsiooni kriteeriume.

Or. es

Selgitus

Olulises osas sarnaste kultuuride puhul, nagu seda on näiteks kirss ja kreek, tuleks andmed 
loa andmisel ekstrapoleerida, et hõlbustada nende laiendamist väikesemahulistele 
kasutustele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 50
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a 
Paralleelne sissevedu

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 võivad 
liikmesriigid anda loa taimekaitsevahendi 
oma territooriumile importimiseks ja 
turuleviimiseks paralleelse kaubanduse 
vormis ainult haldusmenetluse korras, 
mille käigus kontrollitakse, et kõnealune 
taimekaitsevahend oleks juba loa saanuga 
(referentstaimekaitsevahend) identne. Kui 
see on nii, väljastab nimetatud liikmesriigi 
pädev asutus identsuse tõendi.
2. Taimekaitsevahendi importija taotleb 
nimetatud liikmesriigi pädevalt asutuselt 
enne esmakordset importimist ja enne 
esmakordset turustamist identsuse tõendi 
taimekaitsevahendi jaoks, mida ta soovib 
importida. 
3. Nimetatud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul, kas käesoleva 
lõike nõuded on täidetud. Kui asutus 
kinnitab, et nõuded on täidetud, antakse 
importijale asjaomase toote kohta identsuse 
tõend.
4. Taotlejale ei laiene 
taimekaitsevahenditele loa saamiseks 
vajaliku teabe ning katse- ja 
uuringuaruannete esitamise kohustus. 
5. Pädev asutus, kellele taotlus esitati, 
esitab päritoluriigi pädevale asutusele 
päringu järgmiste andmete saamiseks:
a) toote täpne koostis, et kontrollida, kas 
see on liikmesriigis loa saanud 
referentsainega identne, ja 
b) teave selle kohta, kas asjaomasele tootele 
on direktiivis 91/414/EMÜ või käesolevas 
määruses sätestatud loamenetluse kohaselt 
vastavas liikmesriigis luba antud.
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6. Paralleelselt imporditud tooteid ei tohi 
ümber pakendada.
7. Identsuse tõend muutub kehtetuks 
referentsaine loa kehtetuks muutumisel või 
kui imporditud toote luba muutub seda 
eksportivas riigis kehtetuks. Kui luba ei 
tühistata tervishoiu või keskkonnakaitsega 
seotud põhjustel, on importijal õigus müüa 
imporditud toodet ühe aasta jooksul alates 
loa tühistamisest. 

Or. es

Selgitus

Tegutseda tuleb ühenduse tasandil selgete ja rangete paralleelse kaubanduse korraldamise 
eeskirjade kehtestamise suunas, et saavutada ühtsuse, ohutuse ja kontrolli kõrge tase. Selleks 
et tagada imporditud toote vastavus referentsainele, ei tohi lubada toodet ümber pakendada. 
Teiselt poolt on sihtliikmesriigi pädeva asutuse kohustuseks viia läbi terviklik haldusmenetlus, 
et veenduda, et tegemist on identse tootega ja et sellele on eksportivas liikmesriigis varem 
luba antud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 51
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Paralleelne importimine

1. Taimekaitsevahendi importija taotleb 
liimesriigilt, kuhu taimekaitsevahend 
importida kavatsetakse, identsuse 
sertifikaadi. Kõnealune taotlus tuleb 
esitada enne taimekaitsevahendi 
esmakordset importimist või enne 
esmakordset turuleviimist. 
2. Liikmesriigi pädev asutus otsustab 45 
päeva jooksul, kas käesoleva artikli nõuded 
on täidetud. Kui tingimused on täidetud, 
väljastab asutus importijale asjaomase 
toote identsuse sertifikaadi. 
3. Taotleja on vabastatud 
taimekaitsevahendile loa andmiseks 
vajaliku teabe, katse- ja uuringuaruannete 
esitamisest ainult juhul, kui ta tõendab, et:
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a) imporditud toode on importivas 
liikmesriigis loa saanud 
taimekaitsevahendiga 
(referentstaimekaitsevahend) identne ja 
b) kõnealusele tootele anti importivas 
liikmesriigis luba direktiivi 91/414/EMÜ 
või käesoleva määruse kohase 
loamenetluse käigus ja
c) ümberpakendamine ei kahjusta toote 
esialgseid omadusi ega kaubamärgi ja selle 
omaniku mainet.
4. Identsuse sertifikaat kaotab kehtivuse 
referentstoote loa lõpetamisel/lõppemisel 
või imporditava toote loa 
lõpetamisel/lõppemisel eksportivas 
liikmesriigis. Kui luba ei tühistata 
tervishoiu või keskkonnakaitsega seotud 
põhjustel, on importijal õigus imporditud 
toodet müüa. Müügiperiood algab 
tühistamise hetkel ja lõpeb ühe aasta 
pärast. 
5. Liikmesriigid ei tohi väljastada identsuse 
sertifikaate ainetele, mis sisaldavad 
asenduskõlblikku ainet. 

Or. de

Selgitus

Paralleelne kaubandus võimaldab viia taimekaitsevahendeid turule lihtsustatud korras, mis 
on seotud väheste kontrollidega. Selle tagajärjeks on, et just paralleelset kaubandust 
kasutatakse ebaseaduslike (kontrollimata ja/või võltsitud) toodete turuleviimiseks. Seetõttu on 
vaja korraldada paralleelne kaubandus selgete ja siduvate eeskirjade alusel. See tõstab 
taimekaitsevahendite valdkonnas nii ühtlustatust kogu Euroopa lõikes kui ka ohutust ja 
kontrollitaset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 52
Artikli 52 lõige 2

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures 
tuleb nii palju kui võimalik kohaldada head 

Nõuetekohane kasutus peab vastama 
vähemalt:
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taimekaitsetava, integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid ja head keskkonnatava. 

i) kõigile artikli 30 kohaselt kehtestatud 
tingimustele ja olema märgitud etiketile 
kooskõlas artiklites 61 kuni 63 ja direktiivis 
1999/45/EÜ kehtestatud 
märgistamisnõuetega; 
ii) integreeritud kahjuritõrje põhimõtetele, 
mis hõlmavad ka head taimekaitsetava ja 
head keskkonnatava, kusjuures 
taimekaitsevahendite kasutamist tuleb 
piirata nii palju kui võimalik;
iii) määrusele (EÜ) nr 396/2005;
iv) tööohutuse direktiivide nõuetele.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase kasutuse määratlus peaks sisaldama miinimumnõudeid. Lisaks peaks see 
osutama vajadusele võtta arvesse ühenduse vastavaid õigusakte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 53
Artikli 56 lõige 1

1. Katse- ja uuringuaruanded kuuluvad 
andmekaitse alla käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Katse- ja uuringuaruanded kuuluvad 
andmekaitse alla käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
„esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid:

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
„esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid 

a) vajalikud loa andmiseks või loa 
muutmiseks, millega lubatud kasutust 
laiendati mõnele teisele kultuurile, ja

vajalikud loa andmiseks kehtivate 
tingimuste raames või loa muutmiseks, 
millega lubatud kasutust laiendati mõnele 
teisele kultuurile.

b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.
Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
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selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

selle saanud liikmesriik või teine liikmesriik 
kasutada seda aruannet ega selle 
kokkuvõtet teiste taimekaitsevahendite 
loataotlejate huvides, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni 
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni 
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Uuringud ei kuulu kaitse alla juhul, kui need 
olid vajalikud üksnes loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

Uuringud kuuluvad kaitse alla viie aasta 
jooksul pärast neljandas lõigus nimetatud 
perioodi, kui need olid vajalikud üksnes loa 
pikendamiseks või läbivaatamiseks.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendeid on vaja uuesti hinnata ja anda neile uus luba iga seitsme kuni kümne 
aasta järel, selleks läheb vaja uusi andmeid. Selleks et kõnealuseid uusi andmenõudeid oleks 
võimalik täita, peavad loa valdajad tegema suuri investeeringuid. Väikeses mahus 
kasutatavate taimekaitsevahendite puhul võivad uus luba ja sellega seotud investeeringukulud 
viia selleni, et kõnealuseid tooteid enam ei pakuta, kui vajalike andmete kaitse ei ole piisavalt 
tagatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 54
Artikli 56 lõike 1 viies lõik 

Uuringud ei kuulu kaitse alla juhul, kui need 
olid vajalikud üksnes loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

Uuringud, mis esitatakse loa pikendamiseks 
või läbivaatamiseks, ei kuulu kaitse alla, 
välja arvatud juhul, kui need on vajalikud 
õigusaktide muutmisest tulenevate nõuete 
tõttu.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutab endast praeguse olukorraga võrreldes olulist edasiminekut, mis 
puudutab Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eluvõimelisuse tagamist. 
Käesolev muudatus peaks muutma komisjoni ettepaneku sisu selgemaks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 55
Artikli 56 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) monopoolse olukorra tekkimise korral.

Or. es

Selgitus

Uus määrus peaks kehtestama erisätted monopoolse olukorra tekkimise ärahoidmiseks 
taimekaitsevahendite turul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 56
Artikli 56 lõige 3

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku esitamise ajal 
ning on esitanud asjaomasele liikmesriigile 
iga katse- või uuringuaruande kohta 
järgmised andmed:

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku või täiendava 
teabe esitamise ajal ning on esitanud 
asjaomasele liikmesriigile iga katse- või 
uuringuaruande kohta järgmised andmed:

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks; 

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks või 
pikendamiseks või läbivaatamiseks;

b) kinnituse, et ükski katse- või 
uuringuaruandele määratud 
andmekaitseperiood ei ole lõppenud.

b) kinnituse, et ükski katse- või 
uuringuaruandele määratud 
andmekaitseperiood ei ole lõppenud.

Or. de

Selgitus

Mõõdukas viieaastane andmekaitse uuringutele, mis on vajalikud loa pikendamiseks kümne 
aasta möödumisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 57
Artikli 56 lõike 3 punkt a

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks;

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks või 
õigusaktide muudatuste tõttu;

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutab endast praeguse olukorraga võrreldes olulist edasiminekut, mis 
puudutab Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eluvõimelisuse tagamist. 
Käesolev muudatus peaks muutma komisjoni ettepaneku sisu selgemaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 58
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Kõigis I lisas määratletud tsoonides 
vastavalt artikli 35 lõikele 2 või vastastikuse 
tunnustamise alusel vastavalt artiklile 40 
tagavad taimekaitsevahendeid heaks kiitvad 
liikmesriigid vastavalt lõikele 1, lõikele 2 ja 
lõikele 3 uuringuid läbiviivas liikmesriigis 
loa andmiseks vajaliku andmekaitse.
Andmekaitse algab igas liikmesriigis loa 
andmise päeval.

Or. de

Selgitus

Tsoonipõhine loasüsteem peaks kehtestama andmekaitse kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 59
Artikli 56 lõige 3 a (uus)
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3 a. Kui liikmesriik on arvamusel, et võib 
tekkida monopoolne olukord, kui võimalik 
taotluse esitaja ja sama toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavate 
taimekaitsevahendite vastavate lubade 
valdaja või valdajad ei jõua kokkuleppele 
selgroogsete loomadega tehtud katsete ja 
uuringute aruannete edastamises, teavitab 
võimalik taotluse esitaja liikmesriigi 
pädevat asutust. Mõlemad pooled peavad 
siiski kokku leppima, milline on 
kohtualluvuse koht teise lõigu tähenduses. 

Or. es

Selgitus

Uus määrus peaks kehtestama erisätted monopoolse olukorra tekkimise ärahoidmiseks 
taimekaitsevahendite turul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 60
Artikli 56 lõige 3 b (uus)

3 b. Lõikes 1 märgitud andmekaitseperioodi 
pikendatakse väikesemahuliste kasutustega 
seotud lubade andmisel:
a) üheks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist kolm väikesemahulist 
kasutust, või
b) kolmeks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist kuus väikesemahulist 
kasutust, või
c) viieks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist vähemalt üheksa 
väikesemahulist kasutust.
Andmekaitseperioodi lõike 1 tähenduses 
kohaldatakse ka kolmandate isikute suhtes, 
kes esitavad katse- ja uuringuaruanded 
väikesemahuliste kasutuste lubade 
saamiseks.
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Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendite väikesemahuline kasutamine või väikese makromajandusliku 
tähtsusega taimekaitsevahendite kasutamine valdkondades, kus piisavad tõrjemeetodid 
puuduvad või kus loaga taimekaitsevahendid ei taga probleemide lahendamist piisavas 
ulatuses, tuleb luua taotlejate jaoks väikesemahuliste kasutustega tegelemiseks rahalised 
motiivid. Eriti mahepõllumajanduses ning puuviljakasvatuses on olemas vajadus, mis tuleb 
rahuldada, et tagada vastavate kasutajate elatusallikad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 61
Artikli 62 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendite märgistus peab
vastama artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastu võetud määruses 
sätestatud nõuetele.

1. Liikmesriigid kehtestavad sätted 
taimekaitsevahendite etiketile märgitud 
kasutusjuhendi sisule ja tagavad, et need 
vastaksid artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastu võetud määruses 
sätestatud nõuetele.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 62
Artikli 65 lõige 1

Liikmesriigid peavad teostama ametlikku 
järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 
täitmine. Nad peavad koostama ja 
komisjonile edastama aruande sellise 
järelevalve ulatuse ja tulemuste kohta kuue 
kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, mille 
kohta aruanded käivad.

Liikmesriigid peavad teostama ametlikku 
järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 
täitmine. Kõnealused kontrollid hõlmavad 
põllumajandusettevõtete kontrollimist, et 
jälgida kasutamispiirangutest 
kinnipidamist. Liikmesriigid peavad 
koostama ja komisjonile edastama aruande 
sellise järelevalve ulatuse ja tulemuste kohta 
kuue kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, 
mille kohta aruanded käivad.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 63
Artikkel 74

Komisjon võib vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele vastu võtta või muuta 
tehnilisi või muid käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikke juhenddokumente. 

Komisjon, liikmesriik või ühe tsooni 
liikmesriik võib vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele vastu võtta või muuta 
tehnilisi või muid käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikke juhenddokumente. 

Komisjon võib paluda ametiasutuselt selliste 
juhenddokumentide ettevalmistamist või 
sellele kaasa aitamist.

Komisjon võib paluda ametiasutuselt selliste 
juhenddokumentide ettevalmistamist või 
sellele kaasa aitamist.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 64
II lisa punkt 3.6

3.6. Mõju inimese tervisele 3.6. Mõju inimese tervisele
3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust 
ning teatud elanikkonnagruppide 
vastuvõtlikkust. 

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust 
ning teatud elanikkonnagruppide 
vastuvõtlikkust. 

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud kõrgema 
tasandi genotoksilisuse katsete põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria mutageenide 
alla, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühtsete põhimõtete alusel läbi 
viidud hindamine näitab, et soovitatavates 
kasutustingimustes on tagatud kasutajate, 
töötajate, kõrvaliste isikute ja tarbijate 
vastuvõetav kaitse vähemalt ühe 
taimekaitsevahendi vähemalt ühe 
vaadeldud kasutuse jooksul.

3.6.3. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
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muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenide alla, välja arvatud juhul, 
kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine. 
3.6.4. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal ei liigitata seda direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine. 
3.6.5. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat 
sisesekretsiooni kahjustavaid omadusi, mis 
võivad olla inimestel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

Or. de

Selgitus

Vastavalt artiklile 4 on liikmesriigid kohustatud koostama riiklikud tegevuskavad 
pestitsiididega seotud riskide ja nendest sõltuvuse vähendamiseks. Siia alla kuuluvad ka riski 
vähendamise meetmed ja ajakavad, mis tuleks käesolevasse lõikesse lisada. 
Taimekaitsevahendite toimeainete hindamine ainult nende omaduste ja koostisosade alusel, 
jättes arvesse võtmata nende tegelikud kasutusviisid ja kokkupuute, ei võimalda võtta vastu 
lõplikku otsust nendega seotud riskide kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 65
II lisa punkt 3.7.2

3.7.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

välja jäetud

Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.
3.7.2.1. Püsivus
Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui
– selle poolestusaeg merevees on pikem kui 
60 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevees 
on pikem kui 40 päeva, või
– selle poolestusaeg meresettes on pikem 
kui 180 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevee 
settes on pikem kui 120 päeva, või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja poolt kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.
3.7.2.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab bioakumuleerumise 
kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni 
tegur on suurem kui 2000. 
Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. 
Kasutada võib nii magevee- kui 
mereloomadelt saadud andmeid. 
3.7.2.3. Toksilisus
Toimeaine vastab toksilisuse kriteeriumile, 
kui 
– pikaajalise täheldatava toimeta doos 
mere- või mageveeorganismidel on väiksem 
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kui 0,01 mg/l, või
– aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 2. 
kategooria), mutageenide (1. või 2. 
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või
– leidub muid tõendeid kroonilise 
toksilisuse kohta vastavalt liigitustele: T, 
R48 või Xn; R48 vastavalt direktiivile 
67/548/EEC.

Or. de

Selgitus

Vt II lisa punkti 3.6.2 muudatusettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 66
II lisa punkt 3.7.3

3.7.3. Toimeainet ei loeta artikli 4 
nõuetele vastavaks, kui see on kõrgpüsiv ja 
kõrge bioakumuleeruvusega.

välja jäetud

Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.
3.7.3.1. Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva.
3.7.3.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
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5000.

Or. de

Selgitus

Vt II lisa punkti 3.6.2 muudatusettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 67
II lisa punkt 3.8.2

3.8.2. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui ühenduse või 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsejuhenditel põhineva hindamise alusel 
ei leita sellel olevat sisesekretsiooni 
kahjustavaid omadusi, mis võivad olla 
mitte-sihtorganismidel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui mitte-
sihtorganismide kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Puudub teaduslik alus sisesekretsiooni kahjustavate omaduste käsitlemiseks teistest 
toksikoloogilistest omadustest erineval viisil. Sisesekretsiooni kahjustumise tagajärjel tekkiv 
toksiline mõju kuulub kokkupuute piirnormi alla, mille ohutus inimestele ja keskkonnale on 
kindlaks määratud. Sisesekretsiooni kahjustumist ei tohi kasutada mõtlematu kriteeriumina 
toimeainete tagasilükkamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand

Muudatusettepanek 68
II lisa punkti 3.9 esimene a lõik (uus)

Toimeainele jäetakse luba andmata, kui see 
on ühenduse õiguse või rahvusvahelise, 
Euroopa Liidu poolt ratifitseeritud lepingu 
kohaselt prioriteetne ohtlik aine. Juba loa 
saanud toimeainete load vaadatakse läbi 
ühe aasta jooksul pärast asjaomaste 



PE 386.430v01-00 32/35 AM\656768ET.doc
Freelance-tõlge

ET

õigusaktide vastuvõtmist või asjaomase 
lepingu ratifitseerimist. 

Or. en

Selgitus

Vee raamdirektiivi tütardirektiivi ettepanekus (KOM(2006) 397, 2006/0129(COD)) on juttu 
direktiivi 91/414 läbivaatamisest seoses vee pestitsiididega saastamise vähendamise 
meetmetega. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et luba ei antaks 
toimeainetele, mis tekitavad veemajanduse valdkonnas probleeme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 69
II lisa punkt 4

4. Asenduskõlbliku aine heakskiitmise 
kriteeriumid

4. Asenduskõlbliku aine heakskiitmise 
kriteeriumid

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

– selle aktsepteeritav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuutumise 
vastuvõetav ulatus on oluliselt väiksemad 
kui enamikul heakskiidetud toimeainetel;

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kõrgema tasandi genotoksilisuse katsete 
põhjal liigitatakse see direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria mutageenide alla, välja arvatud 
juhul, kui inimeste kokkupuude selles 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine, 
või

– see vastab kahele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise aine 
kriteeriumile;

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal 
liigitatakse või tuleb see liigitada direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria kantserogeenide alla, välja 
arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude 
selle taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes kasutustingimustes 
on tühine, või

– on põhjusi muretsemiseks seoses 
kriitiliste mõjude laadiga, mis koos 

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
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kasutuse/kokkupuute tavatingimustega 
võivad tekitada kasutusolukordi, mis võivad 
siiski kujuneda probleemseteks, vaatamata 
väga rangele riskijuhtimisele (näiteks 
ulatuslikud isiklikud kaitsevahendid või 
väga suured puhvertsoonid);

andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal liigitatakse või tuleb see 
liigitada direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria 
paljunemisvõimele kahjulike mürkainete 
alla, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine, või

– see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid 
isomeere.

– seda ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.
Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.
a) Püsivus
Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui:
– selle poolestusaeg merevees on pikem kui 
60 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevees 
on pikem kui 40 päeva, või
– selle poolestusaeg meresettes on pikem 
kui 180 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevee 
settes on pikem kui 120 päeva, või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.
b) Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab bioakumuleerumise 
kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni 
tegur on suurem kui 2000.
Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. 
Kasutada võib nii magevee- kui 
mereloomadelt saadud andmeid.
c) Toksilisus
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Toimeaine vastab toksilisuse kriteeriumile, 
kui
– pikaajalise täheldatava toimeta doos 
mere- või mageveeorganismidel on suurem
kui 0,01 mg/l, või
– aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 2. 
kategooria), mutageenide (1. või 2.
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või
– leidub muid tõendeid kroonilise 
toksilisuse kohta vastavalt liigitustele: T, 
R48 või Xn; R48 vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ või
– see on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.
Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.
a) Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva.
b) Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
5000.

Or. de

Selgitus

Üle võetud II lisa punktidest 3.6 ja 3.7.
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