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LÜHISELGITUS

Taimekaitsevahendid on põllumajanduse ja toidu tootmise jaoks hädavajalikud. Samal ajal 
kujutab nende kasutamine endast ohtu keskkonnale ja rahvatervisele. Seetõttu võeti 1991. 
aastal vastu hulgaliselt õigusakte, mille tulemusena uuriti kõiki niisuguste toodete varusid 
kogu ELis. Selle tulemuseks oli ainete arvu märgatav vähenemine turul: 969 ainest, mida 
lähemalt uuriti, on praegu turul lubatud vaid 77 ja 420 puhul ei ole praeguseni otsust 
langetatud. Siiski on taimekaitsevahendid veel keskkonnaprobleemiks. Kõnealused ained on 
peaaegu kindlasti elukeskkonnale kahjulikud ning see võib tekitada probleeme, näiteks 
põllukultuuride pritsimisel.

Igal aastal laseb tootmisharu turule umbes viis uut toimeainet. Mitmed taimekaitsevahendid 
toodetakse nende ainete baasil. Asjaomased uuringud on keerulised ja kallid. Tootmisharu 
hinnad iga toimeaine kohta küündivad umbes 200 miljoni euroni aastas. Osaliselt kõrgete 
uurimiskulude tõttu on toimunud oluline turukontsentratsioon nii ülemaailmselt kui ka 
Euroopas. Uute taimekaitsevahendite ülikõrge hinna tõttu arendatakse neid peamiselt 
tähtsamate põllukultuuriliikide jaoks, eelkõige nende jaoks, mida eelkõige teatakse viie enam 
levinud põllukultuuriliigina: riis, nisu, mais, soja ja puuvill. Vähem tähtsate põllukultuuride 
jaoks, nagu kartul, tomat ja porrulauk, mõeldud vahendeid arendatakse sageli viie enam 
levinud põllukultuuriliigi jaoks mõeldud toodetes olevatest toimeainetest.

Praeguse olukorra tõttu teeb komisjon ettepaneku mitmeks oluliseks muudatuseks:
§ Ainete heakskiitmine on edaspidi tsentraliseeritum ning leiab aset Euroopa tasandil, andes 

suurema rolli Euroopa Toiduohutusametile, samal ajal on komisjon otsesemalt kaasatud 
järelevalvesse.

§ Liikmesriikide kolmes tsoonis (põhjas, keskosas ja lõunas) kiidetakse taimekaitsevahendid 
heaks vastastikuse tunnustamise kaudu – tingimusel et toode ei sisalda aineid, mida tuleks 
piirata.

§ Kaasatakse meetmeid keskkonnasäästlikumate toodete arendamiseks: madala riskiastmega 
ained saavad pikema andmekaitseperioodi ja pikema esialgse heakskiidu kehtivuse 
perioodi.

§ On olemas säte vähem tähtsate põllukultuuride jaoks: liikmesriigid võivad kiita heaks 
tähtsama põllukultuuri puhul kasutatava taimekaitsevahendi kasutamise teiste 
põllukultuuride puhul, kui see on silmnähtavalt tõhus.

§ Et vältida korduvaid loomkatseid, tuleb jagada selgroogsete loomade uuringutest saadud 
testitulemusi.

§ Lühemaajaline heakskiitmine ja lubade väljastamise menetlused: samal ajal kui 
heakskiitmine vanade eeskirjade kohaselt võtab aega vähemalt viis aastat, sätestatakse 
nüüd 25 kuu pikkune periood.

Arvamuse koostaja kiidab komisjoni ettepaneku heaks. See sisaldab märkimisväärseid 
täiendusi praeguse olukorraga võrreldes. Kuid ta tahab teha siiski mõningad edasised 
täiendused:
§ Esiteks on vaja kehtestada selged ja objektiivsed kriteeriumid, et määrata kindlaks, 

milliseid aineid võib nimetada madala riskiastmega aineteks. Keskkonnasäästlike 
taimekaitsevahendite arendamise julgustamiseks antakse madala riskiastmega aineid 
sisaldavatele toodetele pikem andmekaitseperiood ja seega pikem kulude katmise 
periood. Sellega lisatakse uus „madala riski” kategooria.
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§ Teiseks on vaja julgustada toodete arendamist vähem tähtsate põllukultuuride jaoks. 
Arvamuse koostaja teeb seega kolm muudatusettepanekut. Heakskiitmise menetlust 
võib teha tasuta, loa taotlejad võivad oodata andmekaitseperioodi pikendamist ning 
luuakse Euroopa edendusfond väikese ulatusega heakskiitude jaoks.

§ Kolmas vastuoluline punkt puudutab vastastikust tunnustamist. See peaks loomulikult 
olema osa ainete Euroopa tasandil heakskiitmise süsteemist. Kuid võib olla soovimatu 
jätta liikmesriigid kõrvale lõpliku otsuse tegemisest heakskiitmise kohta nende 
territooriumil, sest looduslikud tingimused (pinnas, vesi, kliima) võivad olla 
märkimisväärselt erinevad, isegi ühe tsooni piires.

§ Neljandaks tahab arvamuse koostaja aidata kaasa edasisele loomkatsete 
vähendamisele uute taimekaitsevahendite arendamisel.

§ Lõpuks kaalus arvamuse koostaja tootmisharu ning eelkõige taotlejate seisukohta. 
Lühemad heakskiitmise ja kehtivuse perioodid on tootmisharu jaoks suurim võit. Kuid 
mõnel juhul võiks heakskiitmise perioodi mõnevõrra lühendada, mis oleks seega 
taotlejate seisukoha edasine tugevdamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Loomkatsete vältimiseks tehakse 
katsetusi selgroogsete loomadega käesoleva 
määruse kohaldamisel üksnes viimase 
võimalusena. Olemasolevaid selgroogseid 
loomi hõlmavatest uuringutest saadud 
tulemusi tuleb uute taimekaitsevahendite 
arendamise protsessis jagada. Kooskõlas 
nõukogu 24. novembri 1986. aasta 
direktiiviga 86/609/EMÜ katseteks ja 
muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta tuleb selgroogseid 
loomi hõlmavad uuringud samuti 
asendada, neid piirata või kasutada 
viimistletumaid uurimismeetodeid. 
Nimetatud määruse rakendamine peaks 
võimaluse korral põhinema sobivate 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. 
Hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist peab komisjon vaatama 
läbi selgroogseid loomi hõlmavate 
uuringute tulemuste andmekaitse-eeskirjad 
ning neid vajaduse korral muutma.

Selgitus

Korduvate loomkatsete vältimise meetmeid tuleb tugevdada. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) Taimekaitsevahendite arendamise 
julgustamiseks tuleb kaasata meetmeid 
madala riskiastmega või juba turul 
olevatest toodetest madalama riskiastmega 
toodete turuleviimiseks. Tuleb sätestada 
selged ja objektiivsed kriteeriumid, et 
määratleda, millised on sellise riskiastmega 
tooted. 

Selgitus

Ettepanek sisaldab meetmeid madala riskiastmega toodete kasutamiseks. Kuid määratlus ei 
ütle, millised ained peaksid vastama tingimustele. Artiklis 22 esitatakse väga üldine 
määratlus, mida võib tõlgendada mitmel erineval viisil. Ettevõtlus vajab siiski selgust ja 
õiguskindlust, eriti kuluka investeeringu tõttu uute ainete arendamisega seotud uuringutesse.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 25

(25) Teatud kasutusviiside puhul on tootjate 
majanduslik huvi loa taotlemise vastu 
piiratud. Tagamaks, et taimekaitsevahendite 
vähene kättesaadavus ei hakkaks ohustama 
põllumajanduse ja metsanduse 
mitmekesistamist, tuleks kehtestada 
konkreetsed reeglid väikesemahulisteks
kasutusteks.

(25) Teatud kasutusviiside puhul on tootjate 
majanduslik huvi loa taotlemise vastu 
piiratud. Tagamaks, et taimekaitsevahendite 
vähene kättesaadavus ei hakkaks ohustama 
põllumajanduse ja metsanduse 
mitmekesistamist, tuleks kehtestada 
konkreetsed reeglid ja meetmed 
väikesemahulisteks kasutusteks.

Selgitus

Toodete arendamist vähem tähtsate põllukultuuride jaoks tuleb julgustada, lisades valiku 
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teostada heakskiitmise menetlust tasuta ning tagades taotlejatele pikema 
andmekaitseperioodi.

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 esimene lõik

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

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele 
lubade andmise, nende turuleviimise, 
keskkonnale vähem kahjuliku toimega 
toodete arendamise julgustamise ning 
nende kasutamise ja kontrolli kohta 
ühenduse piires. Määruse eesmärk on 
julgustada ka piiratud kasutamiseks 
mõeldud toodete arendamist.

Selgitus

Keskkonnasäästlikumate taimekaitsevahendite arendamise julgustamine on väga oluline 
eesmärk ning peaks olema osa määruse sisust.

Muudatusettepanek 5
Artikli 11 lõige 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. Kümne 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.

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 mõistliku tähtaja, mille jooksul 
taotleja peab selle esitama. Sellisel juhul 
pikendatakse kümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile.

Liikmesriik võib konsulteerida ametiga. Liikmesriik võib konsulteerida ametiga.

Selgitus

Oluline on kiirendada uute innovatiivsete toodete turulepääsu. Referentliikmesriik võiks juba 
alustada kättesaadava teabe hindamist enne artikli 9 lõikes 3 sätestatud teatise esitamise 
kuupäeva. Seetõttu näib kümne kuu pikkune periood mõistlik ja soovitav.
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Muudatusettepanek 6
Artikli 22 lõige 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, nagu 
sätestatud artikli 46 lõikes 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.

Käesolevat erandit ei kohaldata ühegi 
toimeaine suhtes, mis on liigitatud vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ kui:
– kantserogeen,
– mutageen,
– paljunemisvõimele kahjulik, 
– ülitundlikkust põhjustav või
– bioakumuleeruv ja kergesti lagunev.
Mitte hiljem kui ...* vaatab komisjon üle ja 
täpsustab vajaduse korral kriteeriumid 
toimeaine käsitlemise kohta väheohtliku 
ainena ning esitab ettepanekuid.
___________________
* Üks aasta pärast kõnealuse direktiivi jõustumist.

Selgitus

On vaja kehtestada selged ja objektiivsed kriteeriumid, et määratleda, milliseid aineid võib 
nimetada madala riskiastmega aineteks. Ettepanekus puudub selleks määratlus. Et julgustada
keskkonnasäästlikumate ainete ja toodetega seotud uuringuid, on oluline teatada ettevõtetele 
selguse ja õiguskindlusega, mida madalama riskiastme all on täpselt silmas peetud. 
Nimetatud kriteeriumid on võetud biotsiidide direktiivist 98/8/EÜ.

Muudatusettepanek 7
Artikli 36 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.

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 peab võtma arvesse aega, mida 
taotleja vajab täiendava teabe hankimiseks.
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Selgitus

Taotlejatel peab olema piisavalt aega täiendava teabe hankimiseks.

Muudatusettepanek 8
Artikli 40 lõige 1

1. Liikmesriik, kellele esitatu artikli 39 
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, kaasa 
arvatud ka selle liigitamine direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

1. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 39 
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, kaasa 
arvatud ka selle liigitamine direktiivi 
1999/45/EÜ alusel, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik tõestab, et võrreldes 
referentliikmesriigiga on 
taimekaitsevahendi kasutamise korral tema 
territooriumil erinev mõju keskkonnale.

Selgitus

Liikmesriigil peaks olema lõplik sõna taimekaitsevahendile loa andmisel, kuna looduslikud 
tingimused (pinnas, vesi ja kliima) võivad liikmesriikides ja isegi sama tsooni piires 
märkimisväärselt erineda. Kuid vastastikusest tunnustamisest võib keelduda vaid 
keskkonnaga seotud põhjustel.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 46 a (uus)

Artikkel 46 a
Väheohtlike taimekaitsevahendite 

turuleviimine ja kasutamine
1. Olenemata artiklist 29, antakse 
taimekaitsevahendile luba kui 
väheohtlikule tootele, kui see vastab 
järgmistele nõuetele:
a) vähemalt üks selles sisalduvatest 
toimeainetest on artiklis 22 määratletud 
aine („Väheohtlikud toimeained”);
b) kõik selles sisalduvad väheohtlikud 
toimeained, taimekaitseained ja sünergistid 
on vastavalt II peatükile heaks kiidetud;
c) sellel on teaduslike või tehniliste 
teadmiste kontekstis märkimisväärselt 
väiksem risk inimese ja looma tervisele või 
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keskkonnale kui võrreldaval 
taimekaitsevahendil, mis on juba loa 
saanud;
d) see on piisavalt aktiivne;
e) see vastab artikli 29 lõike 1 punktide b, c 
ja e–h nõuetele.
2. Väheohtliku taimekaitsevahendi loa 
taotlejad peavad tõestama, et see vastab 
lõike 1 tingimustele, ning lisama taotlusele 
täieliku ja kokkuvõtliku toimiku toimeaine 
ja taimekaitsevahendi kohta nõutavate 
detailide iga punkti kohta.
3. Liikmesriik peab 120 päeva jooksul 
otsustama, kas rahuldada väheohtliku 
taimekaitsevahendi loa taotlus.
Kui mõni teine samas tsoonis asuv 
liikmesriik on samale väheohtlikule 
taimekaitsevahendile juba loa andnud, on 
liikmesriigil otsuse tegemiseks aega 90 
päeva.
Kui liikmesriik nõuab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul loa taotleja 
peab teabe hankima. Sellisel juhul 
pikendatakse 120 päeva pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra.
4. Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse 
kõiki käesoleva määruse sätteid lubade 
andmise kohta.

Selgitus

Keskkonnasäästlikumate taimekaitsevahendite arendamise julgustamiseks lisab käesolev 
määrus uue väheohtlike taimekaitsevahendite kategooria, mis on vähem ohtlikud kui 
praegused turul olevad tooted ja mis sisaldavad vähemalt ühte väheohtlikku toimeainet. 
Kõnealusele taimekaitsevahendite kategooriale tuleks anda teatud eelised, nagu näiteks pikem 
andmekaitseperiood ja maksuvabastus.

Muudatusettepanek 10
Artikli 49 lõige 6 a (uus)

6 a. Komisjon peab ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule ettepaneku Euroopa 
edendusfondi loomise kohta 
väikesemahuliste kasutuste jaoks. Fondi 
võiks finantseerida kahjuritõrjevahendite
maksudest saadud tuludest. Fondile tuleks 
anda ka õigus finantseerida 
väikesemahuliste kasutuste täiendavaid 
jääkainekatseid.

Selgitus

On oluline, et piisavalt taimekaitsevahendeid jääks piiratud taotlusele kättesaadavaks. 
Euroopa edendusfond peaks siinkohal mängima olulist rolli.

Muudatusettepanek 11
Artikli 56 lõike 1 neljas lõik

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 15 aastani
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul ning 12 aastani artikliga 46ºa 
hõlmatud taimekaitsevahendite puhul.

Selgitus

Et julgustada keskkonnasäästlikumate ainete ja toodetega seotud uuringuid, on 
andmekaitseperioodi ja seega investeeringutasuvuse puhul oluline suurendada madala või 
madalama riskiastmega toodete kasutamist.

Muudatusettepanek 12
Artikli 56 lõige 1 a (uus)

1 a. Vastava toote andmekaitseperioodi 
pikendatakse, kui esmataotleja taotleb luba 
saadud taimekaitsevahenditele piiratud 
kasutusteks, nagu sätestatud artikli 49 
lõikes 1. Andmekaitseperioodi pikendatakse 
kolme kuu võrra iga uue piiratud 
kasutuseks mõeldud toote puhul. 
Andmekaitseperioodi võib pikendada kuni 
kolm aastat.
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Selgitus
Et julgustada (saadud) taimekaitsevahendite arendamist, eriti vähem tähtsate põllukultuuride 
jaoks, on oluline pikendada andmekaitse- ja seega investeeringutasuvuse perioodi.

Muudatusettepanek 13
Artikli 58 lõige 3

3. Tulevane loataotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad võtma kõik 
mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele 
artikli 56 kohaselt kaitstud katse- ja 
uuringuaruannete jagamise osas, mida 
taotleja vajab taimekaitsevahendile loa 
saamiseks.

3. Tulevane loataotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad võtma kõik 
mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele 
artikli 56 kohaselt kaitstud katse- ja 
uuringuaruannete jagamise osas, mida 
taotleja vajab taimekaitsevahendile loa 
saamiseks. Kõnealusele kokkuleppele 
jõudmise asemel võib juhtumi esitada 
vahekohtule ning vahekohtu korraldusega 
tuleb nõustuda. Eesmärgiga tagada, et 
teabe jagamisega seotud kulud määratakse 
kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival moel, võib 
komisjon artikli 76 lõikes 3 ettenähtud 
korra kohaselt võtta vastu nimetatud 
põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise 
suuniseid.

Selgitus

Et vähendada tarbetuid dubleerivaid teste, on vaja rakendada vahekohtu- ja 
kaasrahastamismehhanisme, mis võiksid aidata taotlejatel ja lubade valdajatel luba saada. 
Need sätted on lisatud ka REACHi direktiivi. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 59 lõige 3 a (uus)

3 a. Hiljemalt ...* vaatab komisjon läbi 
käesoleva määruse sätted selgroogseid 
loomi hõlmavaid katseid ja uuringuid 
puudutava andmekaitse kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamise ning mis tahes 
loomkatsetega seotud andmekaitse 
piiramiseks esitatud muudatusettepanekud 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
______________________

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Selgitus

Vastavalt käesolevale ettepanekule kasutatakse selgroogseid loomi puudutavate katsete 
tulemuste puhul andmekaitset, kuid sellist teavet tuleb jagada. Kõnealune kompromiss on 
praegu vajalik praktilistel põhjustel (vastasel korral ei ole paljud uued tooted turustatavad), 
kuid seda peaks nõuetekohaselt hindama. Leebem andmekaitsekord vähendab siiski 
selgroogseid loomi hõlmavaid katseid.

Muudatusettepanek 15
Artikli 60 lõige 1 a (uus)

1 a. Olles andnud taotlejale võimaluse 
esitada oma seisukoht, võtab pädev asutus 
vastu otsuse teabe usaldusväärsuse kohta, 
mis sisaldab selle otsuse kõigi põhjenduste 
adekvaatset esitamist. Asutus edastab 
otsuse taotlejale.

Selgitus

Avaldataval teabel võib olla märkimisväärne mõju kaubanduslikele huvidele. Sellepärast 
peab andma teabe omanikele võimaluse avaldada oma seisukohti avalikult.

Muudatusettepanek 16
Artikli 60 lõike 2 punkt c a (uus) ja c b (uus)

c a) selgroogseid loomi hõlmavate katsete 
ja uuringute tegemise eest vastutavate 
teadlaste ja laborantide nimed ja 
isikuandmed;
c b) teave käimasolevate eksperimentide või 
katsete kohta, nagu on määratletud artiklis 
51.

Selgitus

Teabe konfidentsiaalsust, et kaitsta kaubanduslikke huve, peab uurima eraldi iga vastava loa 
taotleja argumentide kontekstis. Igal juhul on uurimis- ja arendustegevusega seotud teave 
sageli väga tundlik ning seetõttu peaks seda reeglina käsitlema konfidentsiaalselt.

Laborandid, kes teevad loomkatseid, on sageli rünnakute ohvrid ning nende isikuandmeid 
tuleb seetõttu kaitsta.



PA\646062ET.doc 13/13 PE 382.540v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 17
Artikli 71 lõige 2 a (uus)

2 a. Olenemata lõike 2 punktist b võib 
liikmesriik vabastada taotleja heaks 
kiitmise menetlusega seotud maksudest, kui 
luba taotletakse väikesemahuliseks 
kasutuseks mõeldud taimekaitsevahendite 
kohta, nagu määratletud artikli 49 lõikesº1, 
või väheohtliku või vähem ohtliku 
taimekaitsevahendi kohta, nagu 
määratletud artikli 46 lõikesº1 ja 
artikliº46ºaºlõikes 1.

Selgitus

Et julgustada vähem tähtsate põllukultuuride jaoks mõeldud taimekaitsevahendite arendamist, 
peaks liikmesriigil olema võimalus anda selliste toodete jaoks luba tasuta.


