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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (06124//2008 – C6-0323/2008);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0373) suhtes;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2008),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
raamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimese 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel ning 
integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete 
lähenemisviiside või võtete kasutamise 
edendamise abil.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
raamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks kooskõlas 
ettevaatuspõhimõttega pestitsiididest 
inimese tervisele ja keskkonnale tulenevate 
riskide ning mõju vähendamise teel ning 
integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete
ning kemikaalivabade lähenemisviiside 
või võtete kasutamise edendamise abil.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 18)

Muudatusettepanek 2

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3) „nõustaja” – isik, kes oma kutsetegevuse 
või äriteenuse raames annab 
taimekahjustajate tõrje ja pestitsiidide 
ohutu kasutamise alast nõu, sealhulgas 
nõustamisteenuseid osutavad füüsilisest 
isikust ettevõtjad, avalikud 
nõustamisteenistused, kaubandusagendid, 
toiduainete tootjad ja vajadusel jaemüüjad;

3) „nõustaja” – isik, kellel on 
liikmesriikide poolt sätestatud koolitustase 
ja kes oma kutsetegevuse või äriteenuse 
raames annab taimekahjustajate tõrje ja 
pestitsiidide ohutu kasutamise alast nõu, 
sealhulgas nõustamisteenuseid osutavad 
füüsilisest isikust ettevõtjad, avalikud 
nõustamisteenistused, kaubandusagendid, 
toiduainete tootjad ja vajadusel jaemüüjad;

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 24)

Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 7 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

7 a) „taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
kemikaalivabad meetodid” –
kahjuritõrjeks ja põllukultuuride 
majandamiseks kemikaalivabade 
tehnikate kasutamine; taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabad meetodid 
hõlmavad külvikorda, füüsilist ja 
mehaanilist kontrolli ning looduslikku 
kahjuritõrjet;

Or. de
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(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 27)

Muudatusettepanek 4

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu riiklikud 
tegevuskavad, et määrata kindlaks 
pestitsiidide kasutamisest inimese tervisele 
tulenevate ohtude ja mõju vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad ning 
soodustada integreeritud taimekaitse ning 
alternatiivsete lähenemisviiside või võtete 
väljatöötamist ja kasutuselevõtmist, 
eesmärgiga vähendada sõltuvust 
pestitsiidide kasutamisest.

1. Liikmesriigid võtavad vastu riiklikud 
tegevuskavad, et määrata kindlaks 
pestitsiidide kasutamisest inimese tervisele 
tulenevate ohtude ja mõju vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad ning 
soodustada integreeritud taimekaitse ning 
alternatiivsete lähenemisviiside või võtete 
väljatöötamist ja kasutuselevõtmist, 
eesmärgiga vähendada sõltuvust 
pestitsiidide kasutamisest.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel võtavad liikmesriigid 
arvesse kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonna- ja 
tervisemõjusid. Liikmesriigid kirjeldavad 
riiklikes tegevuskavades, kuidas nad 
rakendavad meetmeid vastavalt artiklitele 5 
kuni 14, et saavutada käesoleva lõike 
esimeses lõigus nimetatud eesmärke.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel võtavad liikmesriigid 
arvesse kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonna- ja 
tervisemõjusid. Liikmesriigid kirjeldavad 
riiklikes tegevuskavades, kuidas nad 
rakendavad meetmeid vastavalt artiklitele 5 
kuni 14, et saavutada käesoleva lõike 
esimeses lõigus nimetatud eesmärke. 
Riiklikes tegevuskavades võetakse arvesse 
kavasid ühenduse muude õigusaktide 
alusel, mis käsitlevad pestitsiidide 
kasutamist, näiteks direktiivi 2000/60/EÜ 
alusel kavandatud meetmeid.

2. Liikmesriigid edastavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele hiljemalt …*.

2. Liikmesriigid edastavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele hiljemalt …*.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
sisulistest muudatustest teatatakse 
põhjendamatu viivituseta komisjonile.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga kolme aasta tagant ja 
kõikidest kõnealustesse tegevuskavadesse 
tehtud sisulistest muudatustest teatatakse 
põhjendamatu viivituseta komisjonile.

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanekud 38 ja 42)
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Muudatusettepanek 5

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe. 
Väljaõpe hõlmab nii esmast väljaõpet kui 
ka täiendõpet, et teadmisi omandada ja 
neid vastavalt vajadusele täiendada.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase ja sõltumatult 
korraldatud väljaõppe. Väljaõpe hõlmab 
nii esmast väljaõpet kui ka täiendõpet, et 
teadmisi omandada ja neid vastavalt 
vajadusele täiendada. Selleks kehtestatakse 
kogu ELi jaoks siduvad 
miinimumnõuded.

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 48)

Muudatusettepanek 6

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 6 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 
selliste turustajate juures, kes müüvad 
pestitsiide professionaalsetele 
kasutajatele, töötab piisaval arvul artikli 5 
lõikes 2 osutatud tunnistust omavaid 
töötajaid. Nimetatud töötajad peavad olema 
müügi ajal kättesaadavad selleks, et anda 
klientidele piisavat teavet pestitsiidide 
kasutamise ning kõnealuste toodete 
inimese tervise ja keskkonna seisukohast 
ohutu kasutamise juhendite kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et turustajate 
juures töötab piisaval arvul artikli 5 lõikes 
2 osutatud tunnistust omavaid töötajaid. 
Nimetatud töötajad peavad olema müügi 
ajal kättesaadavad selleks, et anda 
klientidele piisavat teavet pestitsiidide 
kasutamise ning kõnealuste toodete 
inimese tervise ja keskkonna seisukohast 
ohutu kasutamise juhendite kohta.

Or. de

(taastatakse osaliselt esimese lugemise muudatusettepanek 54)
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Muudatusettepanek 7

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmeid 
avalikkuse teavitamiseks ja teadlikkuse 
tõstmise edendamiseks ning parandavad 
pestitsiididega seotud täpse ja 
tasakaalustatud teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige ohtude kohta 
inimese tervisele, sihtrühmavälistele 
organismidele ja keskkonnale ning 
kemikaalivabade alternatiivide kasutamise 
kohta.

Liikmesriigid võtavad meetmeid 
avalikkuse teavitamiseks ja teadlikkuse 
tõstmise edendamiseks ning parandavad 
pestitsiididega seotud täpse ja 
tasakaalustatud teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige kasu ja ohtude 
kohta inimese tervisele, sihtrühmavälistele 
organismidele ja keskkonnale ning 
kemikaalivabade alternatiivide kasutamise 
kohta.

Liikmesriigid kehtestavad kohustuslikud 
süsteemid, et koguda teavet ägedate ja 
krooniliste pestitsiidimürgituste kohta 
eelkõige pestitsiidide kasutajate, töötajate 
ja kohalike elanike seas.

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepaneku 59 teine lõik)

Muudatusettepanek 8

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatus

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et inimese 
tervist ega keskkonda ei ohusta 
professionaalsete kasutajate ja vajadusel 
turustajate järgmised toimingud:

1. Liikmesriigid võtavad riiklike 
tegevuskavade raames asjakohaste 
riskihinnangute alusel vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et inimese tervist ega 
keskkonda ei ohusta professionaalsete 
kasutajate ja vajadusel turustajate 
järgmised toimingud:

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepaneku 78 lõige 1)
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Muudatusettepanek 9

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4 a. Teabe kogumiseks ei või ühenduse 
põllumajandustootjatele ja veinitootjatele 
kehtestada ühtegi lisanõuet dokumentide 
esitamise kohta ega ühtegi põhjendamatut 
nõuet teabe kättesaadavaks tegemise 
eesmärgil.

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 99)

Muudatusettepanek 10

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 16 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Teabevahetus ja head tavad

Komisjon loob platvormi teabe ja heade 
tavade vahetuseks pestitsiidide säästva 
kasutamise ja integreeritud taimekaitse 
valdkonnas.

Or. de

(taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 102)
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Muudatusettepanek 11

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa – punkt 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Integreeritud taimekaitse põhimõtete ja 
meetodite, integreeritud põllukultuuride 
majandamise põhimõtete ja meetodite ning 
mahepõllumajanduse põhimõtete mõisted, 
teave integreeritud taimekaitse üldiste 
põhimõtete ja konkreetsetele 
põllukultuuridele ja sektoritele kohandatud 
suuniste kohta.

3. Integreeritud taimekaitse põhimõtete ja 
meetodite, integreeritud põllukultuuride 
majandamise põhimõtete ja meetodite ning 
mahepõllumajanduse põhimõtete mõisted,
bioloogilise kontrolli meetodid, teave 
integreeritud taimekaitse üldiste 
põhimõtete ja konkreetsetele 
põllukultuuridele ja sektoritele kohandatud 
suuniste kohta.

Or. de

(taastatakse osaliselt esimese lugemise muudatusettepanek 111)

Muudatusettepanek 12

Nõukogu ühine seisukoht
I lisa – punkt 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Riskipõhised lähenemisviisid, mis 
võtavad arvesse kohalike valglate 
muutujaid, nagu kliima, pinnas, 
põllukultuuride liigid ja nõlvad. 

Or. de

(taastatakse osaliselt esimese lugemise muudatusettepanek 119)
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