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LÜHISELGITUS

I) Sissejuhatus

Esitatud direktiiv on osa pestitsiidide säästva kasutamise temaatilisest strateegiast ja seega 
kuuendast keskkonnalasest tegevusprogrammist.

Taimekaitsevahendite kasutamine ja tarvitamine on otseselt või kaudselt reguleeritud paljudes 
ühenduse õigusaktides, näiteks:

• direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, mis asendatakse 
määrusega taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)388);

• direktiiv 79/117/EMÜ taimekaitsevahendite keelamise kohta;

• määrus nr 396/2005/EÜ pestitsiidide jääkide piirnormide kohta;

• määrus nr 882/2004/EÜ ametlike kontrollide kohta;

• määrus nr 178/2002/EÜ toidualaste õigusnormide üldiste põhimõtete ja nõuete kohta;

• määrused nr 852/2004/EÜ, 853/2004/EÜ, 854/2004/EÜ (niinimetatud hügieenipakett);

• määrus nr 1782/2003/EÜ (otsetoetuskavad põllumajandustootjate jaoks – näeb ette 
niinimetatud hügieenipaketi ning direktiivi 91/414/EMÜ ja määruse nr 178/2002/EÜ 
kohaldamise vastavusnõuete raames);

• direktiiv 79/409/EMÜ (linnustiku kaitse direktiiv) ja direktiiv 92/43/EMÜ (elupaikade 
direktiiv);

• direktiiv 2000/60/EÜ (veepoliitika raamdirektiiv), kaasa arvatud tütardirektiivid ja 
otsused (nt põhjavee-, joogivee-, pinnaveedirektiiv, direktiiv keskkonnakvaliteedi 
standardite kohta (KOM(2006)397), otsus prioriteetsete ainete kohta jne), milles 
kõikides nõutakse meetmete võtmist taimekaitsevahendite jääkide ja saaste 
vältimiseks;

• direktiivid töötajate tervise kaitse kohta;

• direktiivid jäätmete kohta.

Eeskirjadest puudust ei ole. Sellele vaatamata erineb taimekaitsevahendite seaduslik 
kasutamine liikmesriikides ühenduse õiguse ja riiklike eeskirjade seatud raamistikus kahjuks 
oluliselt. Kuigi viimastel aastatel on toimunud oluline paranemine, leitakse ikka veel veest ja 
toiduainetest soovimatuid taimekaitsevahendite jääke.

Esitatud õigusakt on suunatud taimekaitsevahendite kasutamise edasisele ühtlustamisele.

Kõnealuse eemärgi saavutamise olulisteks vahenditeks on:
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• riiklike tegevuskavade koostamine;

• kasutajate väljaõpe;

• üldsuse teavitamine;

• kasutatavate masinate kontrollimine;

• veekeskkonna, Natura 2000 alade ning üldsuse poolt sageli külastatavate alade (pargid 
jne) eriline kaitse;

• väheste pestitsiididega maaviljeluse edendamine, kaasa arvatud integreeritud 
kahjuritõrje (üldine ja konkreetsele põllukultuurile kohandatud);

• riskinäitajate väljatöötamine.

II) Esitatud muudatused

Taimekaitsevahendid on moodsa põllumajanduse vältimatu osa. Taimekaitsevahendite 
keskkonda ja tervist säästva kasutamise olulised elemendid sisalduvad juba ühenduse teistes 
eeskirjades.

Direktiivi põhisisuks peab seetõttu olema riiklik tegevuskava.

Tegevuskavas peavad liikmesriigid erinevaid vabatahtlikke, seaduslikke ja vajaduse korral ka 
maksualaseid meetmeid võttes rühmitama kõik vajalikud tegevused järelejäänud riskide 
vähendamiseks ja taimekaitsevahendite asjakohase kasutamise parandamiseks.
Selleks on vältimatult vajalik parem väljaõpe ja selgitustöö, punktreostusallikate 
kõrvaldamine, andmekogumise parandamine ja integreeritud kahjuritõrje täpsustamise 
püüdlused. Otsustava tähtsusega on järjepidevad jõupingutused, sest teadmised optimaalse 
taimekaitse kohta arenevad kogu aeg edasi ja jõupingutuste (selgitustöö, kontrollimine) 
lakkamisel langevad tingimused kiiresti optimaalsest tasemest allapoole.

Kehtivaid põhjalikke taimekaitsevahendite kasutamise alaseid eeskirju silmas pidades tuleks 
direktiivis piirduda tegevuskavade sisu kindlaksmääramisega väikseimas võimalikus mahus.
Vastasel juhul kehtestatakse uued Euroopa nõuded, nagu see juhtus Natura 2000 valdkonnas, 
mis on seniste õigusaktidega selges vastuolus.

Integreeritud kahjuritõrje on samuti põhjalikult määratletud juba esitatud määruses 
turuleviimise kohta ja alates 2014. aastast on see kõigi kasutajate jaoks kohustuslik.
Taimekaitsevahendite kasutamise piirangud vesikondades (joogivesi, põhjavesi, 
vooluveekogud, pihustusvahemikud) on kehtestatud veeõiguse või taimekaitsevahendite 
turuleviimise eeskirjade raames. Selles osas piisab nii nagu Natura 2000 puhulgi 
liikmesriikidele kohustuse panemisest olla tegevuskavade raames eriti tähelepanelik ja valvas.

Kohustuslikud eeskirjad tuleks ette näha ainult nendes valdkondades, mis on seni jäänud 
täiesti katmata, nagu näiteks koolitus ja väljaõpe, selgitustöö ja masinate kasutamine.
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Riiklike tegevuskavade tõhusust tuleb komisjoni ettepanekuga võrreldes parandada selgete 
nõuetega ajakohastamise ja läbivaatamise, eesmärkide mõõdetavuse ja üldsuse teavitamise 
valdkonnas.

Parema arusaadavuse huvides asendati pestitsiidide mõiste taimekaitsevahendite mõistega, 
sest direktiiv keskendub eranditult nendele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik taimekaitsevahendite
kasutamiseks vastavalt säästva arengu 
põhimõttele
(Sõna „pestitsiidid” asendamist 
„taimekaitsevahenditega” kohaldatakse 
terves õigusakti tekstis; vastuvõtmise korral 
tuleb tehnilised kohandused sisse viia terves 
tekstis.)

Selgitus

Direktiivis nimetatakse pestitsiidideks eranditult taimekaitsevahendeid. Kohaldamisala 
selguse huvides peaks see kajastuma ka pealkirjas.

Mõte on tähendust täpsustada. „Säästev kasutamine” on pikaajaliselt kestev kasutamine.
Kuid temaatilise strateegia üks konkreetne eesmärk on üleminek põllumajandusele, kus 
pestitsiide kasutatakse vaid vähestes kogustes või üldse enam mitte. Seepärast peaks 
pealkirjas olema juttu „pestitsiidide kasutamisest vastavalt säästva arengu põhimõttele”. See 
muudatusettepanek on kohaldatav terves õigusakti teksti suhtes.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

  
1 ELTs seni avaldamata.
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(3) Liikmesriigid peaksid kasutama 
riiklikke tegevuskavasid, milles seatakse 
eesmärgiks pestitsiidide kasutamisest 
tulenevate riskide, sealhulgas ohtude, ja 
sõltuvuse vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad 
võib kooskõlastada ühenduse muude 
õigusaktide alusel koostatud kõikide 
asjaomaste rakenduskavadega ning neid võib 
kasutada muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Direktiivi põhisisuks on liikmesriikide 
riiklikud tegevuskavad, milles seatakse 
eesmärgiks taimekaitsevahendite
kasutamisest tulenevate riskide vähendamine 
ning kemikaalivaba taimekaitse edendamine.
Riiklikud tegevuskavad tuleks
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Riskide vähendamise riiklike 
tegevuskavade eesmärgid tuleks määratleda 
nii ühetähenduslikult kui võimalik.
Tegevuskavad tuleb korrapäraselt läbi 
vaadata ja ajakohastada. Riiklike 
tegevuskavade raames on liikmesriigid 
kohustatud probleemsetest olukordadest ja 
tingimustest lähtudes leidma õige 
seaduslike, vabatahtlike ja vajaduse korral 
maksualaste meetmete kombinatsiooni.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4

(4) Teabevahetus liikmesriikide riiklikes 
tegevuskavades sätestatud eesmärkide ja 
meetmete kohta on väga oluline element 
käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks. Seega on asjakohane nõuda, 
et liikmesriigid annaksid komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele korrapäraselt aru, 
eelkõige oma riiklike tegevuskavade 
rakendamise ja selle tulemuste kohta.

(4) Teabevahetus ja üldsuse teavitamine 
liikmesriikide riiklikes tegevuskavades 
sätestatud eesmärkide ja meetmete kohta on 
väga oluline element käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamiseks. Seega on 
asjakohane nõuda, et liikmesriigid annaksid 
komisjonile korrapäraselt aru ja et komisjon 
looks üldsusele ligipääsetava Interneti-
andmebaasi, mis annaks üldsusele ja 
teistele liikmesriikidele võimaluse saada 
teavet riiklike tegevuskavade eesmärkide ja 
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tulemuste kohta.
Tegevuskavade koostamisel tuleks läbi 
vaadata vähemalt käesolevas direktiivis 
käsitletavad taimekaitsevahendite säästva 
kasutamise aspektid.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse väljaõppesüsteemi turustajatele, 
nõustajatele ja professionaalsetele 
pestitsiidikasutajatele nii, et kõik, kes 
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, on 
täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste riskide 
vähendamiseks nii palju kui võimalik.
Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust võib kooskõlastada 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
raames organiseeritava tegevusega.

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse pideva väljaõppesüsteemi turustajatele, 
nõustajatele ja professionaalsetele 
pestitsiidikasutajatele nii, et kõik, kes 
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, on 
täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste riskide 
vähendamiseks nii palju kui võimalik.
Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust võib kooskõlastada 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
raames organiseeritava tegevusega.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Taimekaitsevahendite kasutamisest 
tulenevaid võimalikke riske ning 
taimekaitsevahendite osatähtsust
põllumajanduses ja toiduainete tootmises 
arvestades tuleks avalikkust eelistest ja 
puudustest, kasust ja riskidest ning 
taimekaitsevahenditega vastutustundlikust 
ümberkäimisest paremini teavitada.

Selgitus

Elanikkonna teavitamise ja teadlikkuse tõstmise puhul tuleks taimekaitsevahendite 
kasutamisega seonduvate võimalike riskide kõrval näidata ka nende kasulikkust ja tähtsust 
kaasaegses toiduainete tootmises.
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Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9

(9) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, 
mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse 
direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud), on 
ette nähtud pestitsiididega töötlemise 
seadmete turulelaskmist käsitlevad 
eeskirjad, millega tagatakse 
keskkonnanõuete täitmine, on kõnealuste 
seadmete kasutamisest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva pestitsiidide kahjuliku 
mõju täiendavaks vähendamiseks 
asjakohane ette näha juba kasutusel olevate 
pestitsiididega töötlemise seadmete 
korrapärase tehnilise ülevaatuse süsteemid.

(9) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, 
mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse 
direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud), ei 
ole täielikult tagatud keskkonnanõuete 
täitmine, on kõnealuste seadmete 
kasutamisest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva pestitsiidide kahjuliku 
mõju täiendavaks vähendamiseks 
asjakohane ette näha juba kasutusel olevate 
pestitsiididega töötlemise seadmete 
korrapärase tehnilise ülevaatuse süsteemid.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamise suhtes üldiselt kohaldada 
teatamis- või loamenetlust, tagamaks, et 
õhust pihustamist kasutatakse ainult juhul,
kui sellel on keskkonna suhtes selged eelised 
ja ka kasu, võrreldes muude 
pihustusmeetoditega, või kui ei ole muid 
praktiliselt rakendatavaid alternatiive.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kohaste 
kaitseribade rajamine või hekkide 
istutamine veepindade äärde, ja kasutada 
taimekaitsevahendeid nõuetekohaselt, et 

(11) Veekeskkond on taimekaitsevahendite 
suhtes eriti tundlik. Seepärast on oluline, et
pinnavee ja põhjavee saastamist välditakse
vajalike eeskirjade ja kasutustingimustega, 
mis kehtestatakse taimekaitsevahendite 
kasutusloa andmise raames.
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vähendada triiviva pihustuse sattumist 
veekogudesse. Kaitseribade mõõtmed 
sõltuvad eelkõige pinnaseomadustest, 
kliimast, voolusängi suurusest, samuti 
asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest.
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

Selgitus

Taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb järgida konkreetse vahendi nn kasutustingimusi või 
siis kadusid vähendava tehnika rakendamist, mis kehtestatakse ametliku kasutusloa andmise 
raames.  Nendes tingimustes määratakse kindlaks kaugus veekogudest, nii et vahemaad 
käsitlevate lisanormide nõue on üleliigne. Pealegi reguleerivad taimekaitsevahendite kasutust 
joogivee kaitsealadel juba riiklikud eeskirjad ning seetõttu ei ole seda vaja eraldi käsitleda.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel.
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

(12) Väga tundlikel aladel, näiteks  nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel, 
võivad ühenduse eesmärkide saavutamiseks 
kõnealuste aladel osutuda vajalikuks 
meetmed taimekaitsevahendite kasutamise 
vähendamiseks. Seda aspekti võetakse 
arvesse riiklikes tegevus- ja 
majandamiskavades, mis on ette nähtud 
range korraga kaitsaladele. Muudes 
kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel 
tuleb kasutusloa andmise raames 
kehtestatud kasutustingimustega tagada, et 
üldsuse taimekaitsevahenditega 
kokkupuute risk ei ole kõrge või 
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taimekaitsevahendite kasutamist 
võiamlikult vähendatakse.

Selgitus

Lubatud taimekaitsevahendite kasutamise taotletav piiramine ei ole erialasest seisukohast 
vajalik ega aktsepteeritav. Taimekaitsevahendite kasutamise piiramisega nn tundlikel aladel 
kaasneb nende vahendite kasutamisega seonduv oht, mida ei teki rangete riiklike 
kasutuslubade ja kasutustingimuste korral. Kasutusloa andmisel kehtestatud 
kasutamistingimused hoiavad ära inimeste ja keskkonna ohustamise, see muudab lisasätted 
üleliigseks.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje 
üldisi standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Liikmesriigid peaksid riiklike 
tegevuskavade raames edendama tingimusi
väheste pestitsiididega maaviljeluseks, eriti 
mahepõllumajandustootmist ja
integreeritud kahjuritõrjet, nagu see on 
määratletud määruses (EÜ) nr […], milles 
käsitletakse taimekaitsevahendite
turuleviimist, ja looma integreeritud 
kahjuritõrje alaste tehnikate rakendamiseks 
vajalikud tingimused.

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõige 1

1. 1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turuleviimist.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite suhtes, nagu on 
määratletud määruses (EÜ) nr […], milles 
käsitletakse taimekaitsevahendite 
turuleviimist.



AD\658220ET.doc 11/34 PE 378.875v02-00

ET

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 punkt b

b) professionaalne kasutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kes kasutab pestitsiide oma 
kutsetegevuse raames, sh operaatorid, 
tehnikud, tööandjad, füüsilisest isikust 
ettevõtjad põllumajandussektoris või sellest 
väljaspool;

b) kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes kasutab taimekaitsevahendeid oma 
tegevuse raames kas füüsilisest isikust 
ettevõtjana, töötajana või kindla ülesande 
täitmiseks värvatuna; liikmesriigid võivad 
eristada kahte tüüpi professionaalseid 
kasutajaid: need, kes on õigustatud 
taimekaitsevahendeid kasutama oma 
maavaldusel, ja need, kes tohivad 
taimekaitsevahendeid kasutada kolmandate 
isikute maavaldusel.
Lisaks kuuluvad kasutajate hulka golfi- ja 
tenniseväljakute omanikud ning teised 
vabaajateenuste pakkujad, omavalitsused 
oma haljasaladega, samuti 
infrastruktuuriliste maa-alade, nagu 
parkimisplatside, teede, raudteede jms 
valdajad;

Selgitus

Ingliskeelses tekstis kasutatakse mõistet „professional user”, mis võib tähendada nii 
kutsealast kui ka professionaalset kasutust. Saksakeelses tõlkes „gewerblicher Anwender” ei 
ole õige. Direktiiv ei ole suunatud üksnes talunikele, vaid peab hõlmama ka kõiki teisi 
taimekaitsevahendite kasutajaid.

Muudatusettepanek 14
Artikli 3 punkt d

d) nõustaja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes annab nõu pestitsiidide kasutamise 
kohta, sealhulgas nõustamisteenuseid 
osutavad füüsilisest isikust ettevõtjad, 
kaubandusagendid, toiduainete tootjad või 
jaemüüjad;

d) nõustaja – füüsiline või juriidiline isik, 
kellel on pädeva liikmesriigi poolt nõutav 
väljaõpe ja kvalifikatsioon, ning kes on 
volitatud taimekaitsevahendite kasutamise 
kohta nõu andma, pidades seejuures kinni 
haritava maa asukohaliikmesriigi 
kehtivatest meetoditest ning ühenduse 
piirmääradest;

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 punkt i a (uus)
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i a) kasutusnäitaja – parameeter, mida saab 
kasutada, et hinnata pestitsiidide 
kasutamise intensiivsust ja pestitsiididest 
sõltuvust.

Muudatusettepanek 16
Artikli 4 pealkiri

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja sõltuvuse 
vähendamist

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja 
pestitsiidide kasutamise vähendamist

Muudatusettepanek 17
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

1. Liikmesriigid võtavad pärast 
konsulteerimist talunike, 
keskkonnaorganisatsioonide ja valdkonna 
esindajate ning muude huvirühmadega
vastu siseriiklikud tegevuskavad, milles 
määratakse taimekaitsevahendite 
kasutamisest tulenevate tervise- ja 
keskkonnariskide vähendamise eesmärgid, 
meetmed ja ajakavad. Need tegevuskavad 
võtavad arvesse eritingimusi riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Riiklik tegevuskava võib koosneda ka 
kokku koondatud ja riigi tasandil 
rühmitatud piirkondlikest või piirkondlikest 
ja riiklikest kavadest.

Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1. a. Riiklikud tegevuskavad sisaldavad 
vajaduse korral teavet artiklites 5 – 13 
nimetatud aspektide kohta. Nendes tuleb 



AD\658220ET.doc 13/34 PE 378.875v02-00

ET

arvestada kavu ühenduse teiste õigusaktide 
alusel, mis käsitlevad taimekaitsevahendite 
kasutamist, näiteks meetmekavu direktiivi 
2000/60/EÜ alusel.
Riiklikes tegevuskavades sisalduvad 
meetmed võivad olla esmajoones 
seadusandlikud, maksualased või 
vabatahtlikud ning nende aluseks peavad 
olema asjakohaste riskihinnangute 
tulemused.

Selgitus

Direktiivis tuleks ära nimetada vähemalt miinimumnõuded sisu osas või kavade koostamise 
raames läbivaatamist vajavad aspektid. Täiendavate õigusaktide või edendavate, maksualaste 
või teiste meetmete vajaduse otsustavad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 lõige 1 b (uus)

1 b. Riiklike tegevuskavade üks osa hõlmab 
artiklis 13 nimetatud integreeritud 
kahjuritõrjet, kusjuures ei eelistata 
keemilisi taimekaitsemeetmeid ning 
toetatakse talunikke, kes otsustavad 
kasutada keemiavabu 
taimekaitsevahendeid.

Muudatusettepanek 20
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile.

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

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja 
ajakohastatakse olenevalt eesmärkide 
saavutamisest. Läbivaatamine hõlmab ka 
analüüsi, kas riskid on tegevuskavas 
kaardistatud asjakohaselt või vajavad uut 
hindamist. Kõikidest kõnealustesse 
tegevuskavadesse tehtud muudatustest ja 
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läbivaatamise olulistest tulemustest
teatatakse põhjendamatu viivituseta 
komisjonile.

Selgitus

Läbivaatamise nõuded tuleb kindlasti täpsemalt sõnastada. Teistele liikmesriikidele 
edastamine on üleliigne, kui komisjon loob siinkohal tehtud ettepaneku kohaselt üldsusele 
ligipääsetava andmebaasi (vt artikli 4 lõige 2 a (uus)).

Muudatusettepanek 21
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Komisjon loob Interneti-andmebaasi, 
mis võimaldab avalikkusel tutvuda riiklike 
tegevuskavade ja nende võimalike 
muudatustega ning korrapäraste 
läbivaatuste oluliste tulemustega, eriti 
võimalike edusammude või 
ebaõnnestumistega eesmärkide 
saavutamisel ja nende põhjustega.

Selgitus

Üks riiklike tegevuskavade olulisi elemente on avalikkuse kaasamine. Seetõttu on mõttekas 
teha kõnealused kavad ja muudatused ning läbivaatamise tulemused keskse Interneti-
andmebaasi kaudu Euroopa tasandil avalikkusele kättesaadavaks. Andmebaasi loomisega 
langeb ära liikmesriikide selletagi üleliigne vastastikune teavitamiskohustus, mis kehtis 
esitatud kujul niikuinii ainult esialgse kava, mitte aga muudatuste kohta.  Interneti kaudu 
kättesaadavuse tagamisega muutub üleliigseks andmete edastamise kord kolmandatele 
riikidele.

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 lõige 3

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

välja jäetud

Selgitus

Artikli 4 lõigetest 2 ja 2 a (uus) tulenev muudatus (muudatusettepanekud 20 ja 21).
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Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Ühenduse programmide kavandamist 
ja läbiviimist võib rahastada ühenduse 
eelarvest.

Muudatusettepanek 24
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad taimekaitsevahendite 
asjatundliku kasutamise alal asjaomase ja 
sõltumatult korraldatud koolituse või 
väljaõppe, mis võtab arvesse nende isikute 
vastutust ja erilist rolli integreeritud 
kahjuritõrjes.

Selgitus
Väljaõppe korraldamine teatud ringkondade majanduslikest huvidest sõltumatult on otsustava 
tähtsusega. See ei välista tootmisvaldkonna või valitsusväliste organisatsioonide spetsialistide 
kasutamist.  Liikmesriikidel on võimalik täita käesoleva direktiivi põhinõudeid ka vastavate 
koolituspakkumiste kaudu.

Muudatusettepanek 25
Artikli 5 lõige 2

2. Kahe aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid tunnistuste süsteemid, mis 
annavad tõendust terve väljaõppekursuse 
läbimisest, mis käsitleb vähemalt I lisas 
loetletud teemasid.

2. Kolme aasta jooksul pärast artikli 20 
lõikes 1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid koolitussüsteemid, mis
käsitlevad vähemalt I lisas loetletud 
teemasid.

Selgitus

Kahest aastast ei piisa kõikide talunike kohustuslikuks koolituseks.

Muudatusettepanek 26
Artikli 5 lõike 3 esimene a lõik (uus)
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I lisas nimetatud sertifikaadi omanikud 
peavad osalema täiendusõppes.
Liikmesriigid kehtestavad täiendusõppe 
tingimused.

Muudatusettepanek 27
Artikli 6 lõige 1

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

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

Selgitus

Kuna komisjoni poolt läbi viidud mõju hindamine näitab, et seadusandlikud raamtingimused 
ja teadusuuringute tulemused taimekaitsevahendite asjatundliku kasutamise valdkonnas 
pidevalt muutuvad, on asjakohane tunnistuste kehtivusaega piirata.

Muudatusettepanek 28
Artikli 6 lõige 2

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et mitteprofessionaalseks 
kasutamiseks mittelubatud pestitsiide
müüakse ainult professionaalsetele 
kasutajatele, kellel on artikli 5 lõikes 2 
osutatud tunnistus.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et lubatud 
taimekaitsevahendeid müüakse ainult 
professionaalsetele kasutajatele, kellel on 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistus ja keda 
nõustavad piisavalt kvalifitseeritud ja 
kompetentsed spetsialistid, kelle määravad 
ametisse liikmesriigid.

Muudatusettepanek 29
Artikli 6 lõige 3

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
ettenähtud pestitsiidide turustajad annavad 
vajalikku teavet müüdavate pestitsiidide 

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
ettenähtud pestitsiidide turustajad annavad 
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kasutamisega seotud riskide, eriti ohtude, 
ohutu ladustamise, käitlemise ja töötlemise 
ning ka kõrvaldamise kohta.

vajalikku teavet turuleviidud 
taimekaitsevahendite asjatundliku 
kasutamise, eriti võimalike riskide, 
kokkupuute, ohutu ladustamise, käitlemise ja 
töötlemise ning ka kõrvaldamise kohta.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse seitsme aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Selgitus

Tootjate ja turustajate selgitustöö eesmärk on taimekaitsevahendite asjatundlik kasutamine, 
mis välistab kõigiti tervise- ja keskkonnaohud.  Selgitustöö sisuks peavad olema konkreetsete 
toodetega seotud riskid, sest vahendite ja kasutusviiside lõikes võivad need oluliselt erineda.

Pikem üleminekuaeg on vajalik, et takistada ülemäärase pakkumise tekitamist väljaõppe alal 
esimese kahe aasta jooksul pärast väljaõppesüsteemi loomist.

Muudatusettepanek 30
Artikkel 7

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

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
teavitusprogramme ning teabe 
kättesaadavust avalikkusele seoses 
taimekaitsevahendite kasutamisest 
tulenevate kasude ja riskidega, samuti 
võimalike tervise- ja keskkonnamõjudega.
Lisaks on vaja anda teavet 
taimekaitsevahendite osatähtsuse kohta 
põllumajanduses ja toiduainete tootmises 
ning taimekaitsevahenditega 
vastutustundliku ümberkäimise ning 
kemikaalivabade alternatiivide kohta.

Selgitus
Muudatusettepanekuga tagatakse, et elanikkonna teavitamise ja teadlikkuse tõstmise kavade 
puhul ei pöörataks tähelepanu üksnes taimekaitsevahendite kasutamise riskidele.  Praegu on 
avalikkuses taunivalt kõneks peamiselt taimekaitsevahenditega seotud riskid. Pigem tuleks 
järgida eesmärki, nagu muudatusettepanekus nõutakse, anda objektiivset teavet 
taimekaitsevahendite kasutamise vajalikkuse ja jätkusuutlikkuse kohta ning näidata nende 
olulisust kaasaegses toiduainete tootmises.
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Muudatusettepanek 31
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel. Selleks kehtestavad nad 
tunnistuste süsteemid, mille abil on 
võimalik ülevaatuste läbimist kontrollida.

1. Liikmesriigid loovad 
stimuleerimissüsteemid, et kutsealaseks
kasutamiseks ettenähtud pestitsiididega 
töötlemise seadmed ja tarvikud läbiksid 
ülevaatused korrapäraste ajavahemike järel.

Selgitus

Sunnimeetmetega võrreldes on stimuleerimissüsteemidega lihtsam saavutada kasutajate 
mõistvat suhtumist seadmete ülevaatusesse.

Muudatusettepanek 32
Artikli 8 lõige 3

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid, 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud.

välja jäetud

Selgitus

Selle erisätte võib subsidiaarsust silmas pidades ära jätta.

Muudatusettepanek 33
Artikli 8 lõige 4

4. Liikmesriigid määravad organid, kes 
vastutavad ülevaatuste teostamise eest ning 
teatavad nendest komisjonile.

välja jäetud

Selgitus
Eeskiri on üleliigne.

Muudatusettepanek 34
Artikli 9 lõige 1
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1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad õhust 
pihustamise kohta, arvestades lõikes 4 
sätestatud nõudeid.

Selgitus

Õhust pihustamise üldine keelustamine on liiga bürokraatlik ja mitte eriti otstarbekas, sest on 
ilmselge, et taimekaitsevahendite kasutamise teised vormid ei ole mõningatel juhtudel eriti 
otstarbekad (viinamarjaistandused, metsad). Liikmesriikide ülesanne on tagada, et õhust 
pihustatakse ainult siis, kui see on vältimatult vajalik. Liikmesriikidele jäetakse otsustada, kas 
nad kehtestavad selleks loa- või teatamismenetluse. Dokumenteerimisnõuded ei ole 
keskkonnateabe direktiivi ja kehtivaid riiklikke eeskirju silmas pidades vajalikud.

Muudatusettepanek 35
Artikli 9 lõige 2

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

välja jäetud

Selgitus

Lõike 1 ja lõike 4 muudatustest tulenev muudatus.

Muudatusettepanek 36
Artikli 9 lõige 3

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

välja jäetud

Selgitus

Eeskiri on üleliigne.

Muudatusettepanek 37
Artikli 9 lõige 4

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

4. Õhust pihustamine on lubatav ainult 
järgmistel tingimustel:
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(a) ei või olla muid praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive või peavad olema 
selged eelised seoses väiksema mõjuga 
tervisele ja keskkonnale, võrreldes 
pestitsiididega töötlemisega maapinnalt;

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

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

b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

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

c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus; artikli 6 lõike 3 teist lauset 
kohaldatakse vastavalt;

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

c a) tuleb tagada kõigi vajalike meetmete 
võtmine elanike ja kõrvalseisjate 
hoiatamiseks ning pihustatavat ala 
ümbritseva keskkonna kaitsmiseks;
c b) õhust pihustamine on eelnevalt 
registreeritud pädevas asutuses või selle 
poolt lubatud.

Selgitus

Liikmesriikidele jäetakse vabadus otsustada, kas nad kehtestavad loa- või teatamismenetluse.
Igal juhul on pihustamine lubatud ainult siis, kui järgitakse lõikes 4 sätestatud nõudeid.
Komisjoni ettepanek oli lisaks sellele tarbetult bürokraatlik. Artikli 6 lõike 3 teises lauses 
nimetatud üleminekuajast tuleb kinni pidada.

Muudatusettepanek 38
Artikli 9 lõige 5

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

välja jäetud

Selgitus

Lõike 1 ja lõike 4 muudatustest tulenev muudatus. Vt muudatusettepanekute 34 ja 37 selgitust.

Muudatusettepanek 39
Artikli 9 lõige 6

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

välja jäetud
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Selgitus

Dokumenteerimisnõuded ei ole keskkonnateabe direktiivi ja kehtivaid riiklikke eeskirju silmas 
pidades vajalikud.

Muudatusettepanek 40
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid näevad riiklike 
tegevuskavade koostamise ja rakendamise 
raames ette meetmed, mis asjakohasel viisil 
tagavad, et taimekaitsevahendite
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

Selgitus

Senine sõnastus ei taga mingil viisil õigus- ja planeerimiskindlust, eriti senise lõike 1 väga 
ebamäärane sõnastus. Tegemist on probleemidega, mille peavad esmajoones lahendama 
liikmesriigid oma riiklike tegevuskavade raames vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek 41
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
rakendamise raames kaaluvad liikmesriigid 
eelkõige järgmisi veekogude 
kaitsemeetmeid:
a) kaitseribade rajamine voolusängiga 
külgnevatel aladel, eelkõige selliste 
kaitseribade rajamine, mis on ette nähtud 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3, kus 
ei tohi pestitsiide kasutada ega ladustada;
kaitseribade mõõtmed tuleks kindlaks 
määrata reostusohu ja asjaomase 
piirkonna põllumajanduslike omaduste 
põhjal;
b) asjaomaste meetmete võtmine, et piirata 
pealekantavate taimekaitsevahendite triivi 
õhus vahetult voolusängiga külgneval alal 
vähemalt püstiste põllukultuuride, 
sealhulgas viljapuuaedade, 
viinamarjaistanduste ja humalaaedade 
puhul;
c) asjakohaste meetmete võtmine, et 
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vähendada või vältida 
taimekaitsevahenditega töötlemist nii palju 
kui võimalik teede ja raudteeliinide ääres, 
väga läbilaskvatel pindadel või muudel 
infrastruktuuridel, mis asuvad pinna- või 
põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et 
taimekaitsevahend võib valguda pinnavette 
või kanalisatsioonisüsteemidesse.

Punkti a kohased meetmed tuleb ette näha 
kõigis riiklikes tegevuskavades.

Selgitus

Lõike 1 a (uus) punktide a–c tekst vastab põhiliselt komisjoni ettepaneku lõigete 2–4 tekstile.
Meetmete eesmärk on sama ja seetõttu koondati need ühte lõikesse. Veekogude ja joogivee 
kaitseribad on riikliku tegevuskava oluline osa. Taani näite varal võib aga öelda, et 
vabatahtlikud meetmed võivad ka siinkohal olla sama tõhusad kui kohustuslikud seadustest 
tulenevad nõuded.

Muudatusettepanek 42
Artikli 10 lõige 2

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

välja jäetud

Selgitus

Nüüd lõike 1 a (uus) punkt a (vt muudatusettepanek 41).

Muudatusettepanek 43
Artikli 10 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal vähemalt 
püstiste põllukultuuride, sealhulgas 

välja jäetud
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viljapuuaedade, viinamarjaistanduste ja 
humalaaedade puhul.

Selgitus

Nüüd lõike 1 a (uus) punkt b (vt muudatusettepanek 41).

Muudatusettepanek 44
Artikli 10 lõige 4

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

välja jäetud

Selgitus

Nüüd lõike 1 a (uus) punkt c (vt muudatusettepanek 41).

Muudatusettepanek 45
Artikli 11 esimese lõigu sissejuhatav osa

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

Asjakohaseid riskihinnanguid aluseks
võttes tagavad liikmesriigid järgmiste 
meetmete vastuvõtmise:

Selgitus

Asjakohane riskihinnang on aluseks otsusele tundlikel aladel taimekaitsevahendite kasutamist 
vähendada.  Määrav ei ole mitte keeld, vaid taimekaitsevahendi hoolikas ja vähene 
kasutamine sõltuvalt erilisest kaitsealasest eesmärgist. Natura 2000 kaitsealasid käsitlevate 
õigusaktidega on kehtestatud kõikvõimalikud keelud ja käsud, nii et täiendavast 
eriregulatsioonist võib subsidiaarsust silmas pidades loobuda.

Muudatusettepanek 46
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 

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

aladel, mida kasutab korrapäraselt üldsus 
või tundlik elanikkond, vähemalt parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

Selgitus

Tegemist on täpsustamise ja selgitamisega.  Oluline ei ole mitte keeld, vaid 
taimekaitsevahendite kasutamine võimalikult väikeses koguses, sõltuvalt avalike rajatiste 
kaitse erieesmärkidest. Avalike rajatistega seotud tarbimise vähesust arvestades rakendatakse 
kõnealust nõuet liikmesriikides juba praegu ilmselt laialdaselt.

Muudatusettepanek 47
Artikli 11 esimese lõigu punkt b ja teine lõik

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 48
Artikli 11 esimene a lõik (uus)

Taimekaitsevahendite kasutamise 
piirangud Natura 2000 aladel ei ole 
vastuolus struktuurifondide määruste ja 
maaelu arengu määruse kohaste meetmete 
vabatahtlikkusega.

Selgitus

Viimase lause lisamine on vajalik, selgitamaks, et taimekaitsevahendite kasutamise piiramine 
Natura 2000 aladel sihiga täita liikide säilitamise eesmärgid ei kujuta endast toetamise 
vabatahtlikkuse põhimõtte rikkumist. Komisjoni talitused ei ole selles suhtes seni selget 
seisukohta võtnud, mis on tekitanud liikmesriikides suurt õiguslikku ebakindlust ja takistab 
keskkonnameetmete võtmist põllumajanduses.



AD\658220ET.doc 25/34 PE 378.875v02-00

ET

Muudatusettepanek 49
Artikli 12 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Liikmesriigid võtavad riiklike 
tegevuskavade raames vastavate 
riskihinnangute alusel vajaduse korral kõik 
vajalikud meetmed selle tagamiseks, et 
järgmised toimingud ei ohusta inimeste 
tervist ja ohutust ega keskkonda:

Selgitus

Kavandatavad meetmed tuleb integreerida riiklikesse tegevuskavadesse. Kõige olulisem on 
kehtivad nõuded vastavate toimingute kaudu ka tegelikult rakendada. Eeskirjadest 
liikmesriikides puudust ei ole.

Muudatusettepanek 50
Artikli 12 lõige 2

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed seoses mitteprofessionaalseks 
kasutamiseks lubatud pestitsiididega, et 
vältida ohtlikke käitlemistoiminguid.

2. Liikmesriigid kehtestavad riiklike 
tegevuskavade raames vastavate 
riskihinnangute alusel vajaduse korral
vajalikud meetmed seoses 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks lubatud 
pestitsiididega, et vältida ohtlikke 
käitlemistoiminguid.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 49 selgitust.

Muudatusettepanek 51
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
ladustamise alad ehitatakse selliselt, et 
pestitsiidide tahtmatu loodusesse sattumine 
on välistatud.

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklike 
tegevuskavade raames vastavate 
riskihinnangute alusel vajaduse korral
vajalikud meetmed eesmärgiga, et 
pestitsiidide ladustamise alad ehitatakse 
selliselt, et pestitsiidide tahtmatu loodusesse 
sattumine on välistatud.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 49 selgitust.
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Muudatusettepanek 52
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse 
mõjuga tooted.

1. Liikmesriigid loovad 
stimuleerimissüsteemid, et edendada 
väheste pestitsiididega maaviljelust, 
sealhulgas integreeritud kahjuritõrjet.

Selgitus

Sunnimeetmetega võrreldes on stimuleerimissüsteemidega lihtsam saavutada kasutajate 
mõistvat suhtumist väheste pestitsiididega maaviljelusse või integreeritud kahjuritõrjesse.
Lisaks tuleb osutada sellele, et taimekaitsevahendite mõju inimeste tervisele ja keskkonnale 
kontrollitakse loaandmise menetluse raames. Tuleb lähtuda sellest, et lubatud 
taimekaitsevahenditel ei ole nõuetekohase kasutuse korral muid mõjusid peale sihtotstarbe.

Muudatusettepanek 53
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst sisaldub lõikes 1 (vt muudatusettepanek 52).  

Muudatusettepanek 54
Artikli 13 lõige 5

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 

välja jäetud



AD\658220ET.doc 27/34 PE 378.875v02-00

ET

professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid.

Selgitus

Lõikes 5 sätestatu on juba reguleeritud taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva määruse 
artiklis 52.

Muudatusettepanek 55
Artikli 13 lõige 6

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 56
Artikli 13 lõige 7

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.

7. Komisjon võib lasta liikmesriikide 
abistamiseks välja arendada lõikes 1 
osutatud integreeritud taimekasvatuse
üldised standardid kooskõlas määruse (EÜ) 
nr […] artiklis 52 sätestatud menetlusega.
Need standardid peavad edendama 
sidusrühmade avalikku kaasamist.

Muudatusettepanek 57
Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

välja jäetud

Selgitus

Konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud integreeritud kahjuritõrje standardite 
kehtestamine Euroopa tasandil tuleb tagasi lükata, sest nende puhul ei ole võimalik arvestada 
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erinevate looduslike ja klimaatiliste tingimustega Euroopas ning need on vastuolus 
arusaamaga integreeritud kahjuritõrjest kui kontseptsioonist, kus meetmete üheks 
lähtealuseks on piirkondlikud tingimused.

Muudatusettepanek 58
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

8 a. Otsetoetuste saajate kohustused 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklile 3 seonduvalt III lisaga loetakse 
taimekaitsevahendite kasutamise osas 
täidetuks, kui on tõendatud artiklite 5 ja 6 
kohase koolituse või väljaõppe läbimine 
ning artikli 8 nõuetele vastavate masinate 
kasutamine.

Selgitus

Taimekaitsevahendite asjatundliku kasutamise eelduseks on vastavad teadmised ja töökorras 
masinad. Seetõttu tundub olevat piisav, kui vastavusnõuetest kinnipidamise tõendina 
esitatakse vastavad tunnistused väljaõppe ja masinate töökorra kohta.  Kui teiste eeskirjade 
kohaste kontrollide käigus (ristkontroll) tuvastatakse siiski rikkumisi, tuleb loomulikult ka 
edaspidi ette näha sanktsioonid kooskõlas määrusega nr 1782/2003.

Muudatusettepanek 59
Artikli 14 lõige 1

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

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

Selgitus

Tuleb kindlaks määrata ka pestitsiidide kasutamise näitajad.

Muudatusettepanek 60
Artikli 14 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Liikmesriigid kasutavad määruse (EÜ) nr 
[ESTAT...] kohaselt kogutud statistilisi 

2. Liikmesriigid kasutavad võimaluse korral
määruse (EÜ) nr [ESTAT...] kohaselt 
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andmeid selleks, et: kogutud statistilisi andmeid selleks, et:

Selgitus

Kui statistikamäärus jääb vastu võtmata, tuleb kasutada teisi statistilisi andmeid.

Muudatusettepanek 61
Artikli 14 lõike 2 punkt a

(a) välja arvutada ühised ja ühtlustatud 
riskinäitajad riiklikul tasandil;

a) välja arvutada ühised ja ühtlustatud riski-
ja kasutusnäitajad riiklikul tasandil;

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 59.

Muudatusettepanek 62
Artikli 14 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) määrata kindlaks arengusuunad 
kahjurite ja haiguste esinemisel ning seente 
arenemise puhul;

Selgitus

Tähelepanu tuleks pöörata ka eelnimetatud aspektidele, kuna nad mõjutavad samuti 
riskinäitajaid taimekaitsevahendite kasutamise korral.

Muudatusettepanek 63
Artikli 14 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) koostada, hinnata ja kohandada 
riiklikke tegevuskavasid.  

Muudatusettepanek 64
Artikli 14 lõige 3

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele.

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile.

Tulemused tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks Interneti-andmebaasi 
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kaudu kooskõlas artikli 4 lõikega 2 a.

Selgitus

Artikli 4 lõike 2 a lisamisest tulenev muudatus.

Muudatusettepanek 65
Artikli 14 lõike 4 esimene lõik

4. Komisjon kasutab määruse (EÜ) nr 
[ESTAT...] kohaselt kogutud statistilisi 
andmeid ja lõikes 3 osutatud teavet 
riskinäitajate väljaarvutamiseks ühenduse 
tasandil, et hinnata pestitsiidide kasutamisest 
tulenevate riskidega seotud suundumusi.

4. Komisjon kasutab võimaluse korral
määruse (EÜ) nr [ESTAT...] kohaselt 
kogutud statistilisi andmeid ja lõikes 3 
osutatud teavet riski- ja kasutusnäitajate
väljaarvutamiseks ühenduse tasandil, et 
hinnata pestitsiidide kasutamisest tulenevate 
riskidega seotud suundumusi.

Muudatusettepanek 66
Artikli 14 lõike 4 teine a lõik (uus)

Tulemused tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks Interneti-andmebaasi 
kaudu kooskõlas artikli 4 lõikega 2 a.

Selgitus

Artikli 4 lõike 2 a (uus) lisamisest tulenev muudatus.

Muudatusettepanek 67
Artikli 14 lõige 5

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

5. Lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel 
arvutatakse riski- ja kasutusnäitajad välja 
andmesisendite alusel, mis käsitlevad ohte ja 
kokkupuudet, pestitsiidide kasutamist 
hõlmavaid registrikandeid, andmeid 
pestitsiidide tunnuste kohta, ilmastiku- ja 
pinnaseandmeid.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 59.
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Muudatusettepanek 68
Artikli 14 lõige 5 a (uus)

5 a. Andmete kogumisel tuleb jälgida, et 
ühenduse põllumajandustootjaid ei 
koormataks täiendavate 
dokumenteerimiskohustuste ega 
asjakohatute registreerimis- ja 
aruandekohustustega.

Selgitus

Põllumajandustootjatele kehtivad juba praegu rohked dokumenteerimis- ja 
aruandekohustused. Kui tulevikus koostatakse taimekaitsevahendite alane statistikamäärus, 
tuleb jälgida, et see ei tooks põllumajandustootjatele kaasa täiendavaid asjakohatuid 
registreerimis-, aruande- ja dokumenteerimiskohustusi. Korrapärane pisteliste proovide jne 
võtmine vabatahtlikul alusel või niikuinii teostatava järelevalve tulemusena peaks olema 
küllaldane.

Muudatusettepanek 69
Artikkel 15

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

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

Selgitus

Kohandamine ka kavade läbivaatamise kohta kehtivate tähtaegadega.

Muudatusettepanek 70
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Komisjon loob Euroopa fondi väiksemate 
kasutusviiside jaoks, et soodustada 
koostööd liikmesriikide uurimisasutuste 
vahel väikeste külvipindade 
teadusuuringutes.
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Selle fondi täiendusena loob komisjon 
foorumi teabe ja parimate tavade 
vahetuseks seoses taimekaitsevahendite 
kasutamisega väikestel külvipindadel ning 
taimekaitsevahendite säästva kasutamisega.

Muudatusettepanek 71
Artikli 16 esimene lõik

Liikmesriigid määravad kindlaks karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud riiklike sätete rikkumise 
puhul, ja võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste sätete rakendamine.
Kehtestatavad karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid määravad kindlaks karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
artiklite 6, 8 ja 9 alusel vastuvõetud riiklike 
sätete rikkumise puhul, ja võtavad kõik
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
sätete rakendamine. Kehtestatavad 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Selgitus

Karistuste korra täpsustamine.

Muudatusettepanek 72
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Direktiivi 2004/35/EÜ sätteid ei kohaldata, 
kui põllumajandustootja kasutab 
taimekaitsevahendeid vastavalt kehtestatud 
eeskirjadele.

Selgitus

Põllumajandustootjad, kes järgivad kehtivaid õigusakte taimekaitsevahendite kohta, ei 
vastuta keskkonnakahjustuste eest direktiivi 2004/35/EÜ tähenduses. Lubatud 
taimekaitsevahendite kasutamine kooskõlas kasutuseeskirjadega vabastab 
põllumajandustootja direktiivi 2004/35/EÜ artikli 3 lõike 1 kohasest vastutusest.

Muudatusettepanek 73
Artikli 18 lõige 2
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2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
3 ja 7, võttes arvesse otsuse artiklis 8 
sätestatut.

välja jäetud

Selgitus

Toimetusliku vea parandamine. Otsuse 1999/468/EÜ artiklile 3 viitamine on üleliigne, sest 
kõnealust menetlust ei ole tekstis üheski kohas aluseks võetud.

Muudatusettepanek 74
Artikli 18 lõige 3

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5
ja 7, võttes arvesse otsuse artiklis 8 
sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 
tähenduses kehtestatakse tähtajaks kolm 
kuud.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
otsuse artiklis 8 sätestatut.

Selgitus

Komiteemenetluse kohandamine on vajalik, sest direktiivis on mõnes kohas ette nähtud, et 
mitteolulisi üldsätteid muudetakse regulatiivkomitee menetlusega (artikli 5 lõige 3, artikli 8 
lõige 5 ja artikli 14 lõige 1), milleks on kehtestatud alates nõukogu otsusest 2000/512/EÜ 
kontrolliga regulatiivmenetlus.  Tähtaegade kindlaksmääramine vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artikli 5a lõikele 6 on tarbetu, sest eriti kiireloomulisi asju ei ole oodata.

Muudatusettepanek 75
Artikli 19 esimese lõigu punkt c a

c a) Interneti-andmebaasi loomist 
kooskõlas artikli 4 lõikega 2 a.

Selgitus

Artikli 4 lõike 2 a lisamisest tulenev muudatus.
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