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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. viitab asjaolule, et Euroopa Liidus eksisteerivad paralleelselt erinevad põllumajanduse 
vormid, kusjuures enamusele nendest on iseloomulik taimekaitsevahendite kasutamine;
peab hädavajalikuks kontrollida, kas on võimalik tagada piisavas koguses 
kõrgekvaliteediliste toiduainetega varustamine keemilisi taimekaitsevahendeid 
kasutamata;

2. rõhutab, et taimekaitsevahendite kasutamise piiramine on kohustuslik, et vähendada 
nendest johtuvat ohtu ja püüda leida alternatiivseid taimekaitsevahendeid, samuti ka 
vahendeid ja menetlusi, mis on keskkonnasõbralikumad ja nii inimestele kui ka 
loomadele vähem ohtlikud, ning peale keskkonnale ja tervisele avalduvale positiivsele 
mõjule paraneb seeläbi ka Euroopa põllumajandustoodete kvaliteet ning kasvab üldsuse 
tähelepanu ja tarbijate tundlikkuse suurenemise kaudu kõnealuste teemade suhtes ka 
nende lisandväärtus;  

3. nendib, et huvikeskmes ei tohi olla mitte üksnes taimekaitsevahendite säästev 
kasutamine, vaid säästev põllumajanduslik tootmine, pidades silmas toiduainetega 
kindlustatust, tarbijate tervist, puhta joogiveega varustamist, taimestiku ja loomastiku 
mitmekesisuse säilimist ning põllumajanduse valdkonnas töötavate isikute tervist;  on 
arvamusel, et taimekaitsevahendite kasutamine võib olla vahend selle eesmärgi 
saavutamiseks, mille suhtes on aga vaja kehtestada selle võimaliku tervist kahjustava 
mõju tõttu erieeskirjad;

4. viitab vajadusele levitada tootmisviise, mis toetavad väiksemate pestitsiidikoguste 
kasutamist (mh integreeritud tootmine ja mahepõllumajandus) ja mis aitab kaasa 
pestitsiidide kasutamise üldisele vähenemisele;  

5. viitab asjaolule, et üksnes erinevate taimekaitsevahendite ja toimeainete piisavalt laia 
valiku olemasolul on võimalik resistentsust jätkusuutlikult ohjata ja taimekaitset edasi 
arendada, mis suurendaks ka talupidajate ja teiste osaliste toetust nende kasutust 
reguleerivatele erinevatele õigusaktidele ja aitaks senisest mõjusamalt tagada viimastest 
kinnipidamise;

6. juhib tähelepanu sellele, et EL on vahepeal vastu võtnud rohkem kui tosin õigusakti, mis 
taimekaitsevahendite kasutamist otseselt või kaudselt reguleerivad; rõhutab siiski, et 
kavandatavad taimekaitsevahendite kasutamise eeskirjade üldine suund on õige;

7. nõuab, et otsus kasutamisloa saanud taimekaitsevahendite kasutamise kohta tuleb teha 
konsulteerimisel piisavalt kvalifitseeritud nõustajatega;  on arvamusel, et eeskirjades ja 
kontrollimisel tuleb nende otsuste tegemiseks jätta mänguruumi sõltuvalt konkreetsetest 
asjaoludest erinevates liikmesriikides;

8. rõhutab, et ühenduse õigusaktid ei peaks kehtestama koguselisi piiranguid, sest see võiks 
ajendada talupidajaid ja teisi osalisi kasutama aineid, mida kasutatakse küll väikestes 
kogustes, kuid mille mõju on ohtlikum;

9. nõuab, et komisjon tagaks teavitus-, nõuande- ja koolitusprogrammide piisava 
rahastamise; juhib tähelepanu sellele, et need meetmed aitavad olukorda rohkem 
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parandada kui täiendavad dokumenteerimis- ja aruandluskohustused; kogu 
põllumajandusmaa kontrollimine on niikuinii mõeldamatu;

10. nõuab, et kavandatavad eeskirjad ei koormaks talupidajaid liigse bürokraatiaga ja on 
arvamusel, et ulatuslikku ühtlustamist tuleks kasutada ajendina lihtsustada 
kontrollimenetlusi ilma nende mõju vähendamata;

11. nõuab, et kavandatav statistika määrus ei koormaks talupidajaid täiendavalt;

12. juhib tähelepanu sellele, et ebaselged on veel paljud aspektid, mis puudutavad 2014. 
aastast kehtima hakkavat taimekaitse integreeritud juhtimissüsteemi, see võib seoses 
vastavusnõuetega tekitada talupidajate seas suurt ebakindlust ja õiguslikku ebaselgust;

13. nõuab, et vabatahtlikke ja toetavaid meetmeid eelistataks kohustuslikele meetmetele;
liikmesriigid on kohustatud otsustama vahendite õige valiku üle pärast seda, kui on 
analüüsitud kohalikku olukorda riiklike tegevuskavade raames;

14. nõuab, et riiklike tegevuskavade koostamine toimuks põhjalikul konsulteerimisel 
põllumajandussektoriga, läbipaistval viisil, nende meetmete keskkonnamõju arvesse 
võttes ja tagades, et eesmärgid oleksid kontrollitavad;  toetab riiklike tegevuskavade 
kaasrahastamist ühenduse poolt; on endiselt arvamusel, et tuleb üldsust põhjalikult 
teavitada ja tagada korrapärane tegevuskavade läbivaatamine, et sundida liikmesriike 
jätkuvalt jõupingutusi tegema;

15. tervitab eeskirjade ühtlustamist taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmise ja 
turuleviimise valdkonnas; kuid juhib tähelepanu sellele, et neid menetlusi tuleb 
optimeerida, muuta need rangemaks ja prognoositavamaks, et hõlbustada uuenduslike ja 
enamasti vähem ohtlike toodete turulepääsu; ühtlustamise käigus tuleks kõrvaldada ka 
praegune õiguslik ebakindlus;

16. palub komisjonil kiirendada ühenduse piires jääkide piirnormide ühtlustamist, sest 
praeguses olukorras ei ole konkurentsitingimused ELis kõikide osaliste jaoks võrdsed ja 
see takistab kaubanduse toimimist ning tekitab segadust tarbijate hulgas;

17. kutsub komisjoni koos liikmesriikide ja tootmisharuga üles võtma meetmeid võltsitud 
ja/või mittelubatud taimekaitsevahendite impordi ja turuleviimise vastu;

18. kutsub komisjoni üles tagama, et kui imporditud toiduainetel või toiduainetes tehakse 
kindlaks piirmäära ületamine, siis rakendatakse samasuguseid meetmeid ja sanktsioone 
nagu ELis valmistatud toodete puhul; nõuab, et kõikides liikmesriikides tagatakse 
viivitamatult imporditud toodete (mille suhtes kehtivad reeglina vähem ranged 
taimekaitsevahendeid käsitlevad õigusaktid, mistõttu on ebaseaduslike jääkide 
sisaldumise oht nende puhul kõrgem) ühesugune ja piisava intensiivsusega kontroll, et 
vältida Euroopa talupidajate ja tootjate ebasoodsamatesse tingimustesse sattumist ja luua 
kõikidele osalistele ELis võrdsed konkurentsitingimused;

19. palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada piisavalt vahendeid resistentsuse uuringuteks, 
erinevate resistentsusomadustega põllukultuuride laia valiku kasvatamiseks ja nendega 
varustamiseks, külvikorra ja pinnase töötlemismeetodite uuringuteks eesmärgiga võidelda 
kahjurite ja taimehaiguste vastu, samuti ka uuendusteks taimekaitse valdkonnas (sh 
mittekeemilised alternatiivid);

20. nõuab loomasööda ELi importimise piisavat kontrollimist, mille tootmisel on kasutatud 
taimekaitsevahendeid ja pestitsiide, mida ei ole ELis lubatud kasutada ega turustada;  
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21. nõuab koordineeritud süsteemide loomist teabe kogumiseks kõigile kättesaadavate 
pestitsiidide tootmise, impordi ja ekspordi, müügi, levitamise ja kasutamise kohta;

22. nõuab ühenduse vahendite eraldamist pestitsiidide ringlussevõtuks seoses asjaoluga, et 
ELis ladustatakse ikka veel nii maa-alustes ladudes kui ka avatud hoidlates rohkem kui 
200 000 tonni pestitsiide;

23. palub komisjonil sõnastada ELi naabrite suhtes rakendatav pestitsiidide kasutamist ja 
taimekaitsevahendeid puudutav kaitse- ja koostööpoliitika.
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