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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta asendab sisuliselt 
direktiivi 91/414/EÜ. Selles nähakse ette taimekaitsevahendite toimeainete ja muude 
koostisainete (taimekaitseained (positiivne loetelu), sünergistid (positiivne loetelu), abiained 
(negatiivne loetelu) üleeuroopaline lubamine (või abiainete puhul üleeuroopaline keelamine), 
taimekaitsevahendite riiklik lubamine koos lihtsama vastastikuse tunnustamisega uutes 
geograafilistes tsoonides, probleemseid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite võrdlev 
hindamine, väikesemahulise kasutuse uued eeskirjad, uued andmekaitse- ja 
konfidentsiaalsuseeskirjad ning müügi- ja kasutusdokumentide uued eeskirjad.

Kuigi taimekaitsevahendid võivad avaldada kahjulikku mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale, ei ole kahtlust, et taimekaitsevahendid on hädavajalikud, tagamaks kvaliteetsete 
põllumajandussaaduste tootmist mõistlike hindadega. Tõhusaks kahjuritõrjeks on vaja palju 
erinevaid ohutuid keemiakaupu. Taimekaitsevahendid etendavad olulist osa ühenduse 
taimekaitse tagamise strateegia ning piiratud ressursside, nagu pinnas, tõhusa kasutamise 
tagamisel. 

Põllumajandus vajab lubade väljastamise menetlust, mis 

• on ennustatav, 

• annab usaldusväärseid tulemusi, 

• ei takista ohutute toodete turuleviimist ainult menetluslikel põhjustel,

• toob taimekaitsevahendite turuleviimisel kaasa suurema ühtlustamise,

• võtab arvesse vajadust väikesemahulise kasutuse konkreetsete eeskirjade järele,

• loob võrdsed tingimused Euroopa põllumajandusettevõtjatele ning 

• minimeerib selle kaudu ametlikult ebaseaduslikke toimimisviise (kaubandus ja 
kasutus) Euroopas.

Raportöör toetab komisjoni lähenemise üldist suunitlust lihtsustada testitud, ohutute ja 
keskkonnasõbralikumate taimekaitsevahendite tunnustamist ja kättesaadavust konkreetses 
tsoonis, ühtlustada esmakordselt lisaainete lubamine, tunnistada vajadust väikesemahulise 
kasutuse konkreetsete eeskirjade järele ning muuta lubade väljastamise menetlus 
põhjalikumaks.

Siiski esitab raportöör lubade väljastamise menetluse ratsionaliseerimiseks 
muudatusettepanekuid, lühendades üksnes menetlusega seotud tähtaegu. Samuti teeb ta 
vastupidiselt komisjonile ettepaneku säilitada direktiivi 91/414/EÜ eeskirjad ajutiste lubade 
kohta, et muuta ohutud ja innovatiivsed tooted põllumajandusettevõtjatele võimalikult kiiresti 
kättesaadavaks ning võtta lubade väljastamise edasise ühtlustamise huvides kasutusele 
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paralleelse impordi eeskirjad. Samuti teeb raportöör ettepaneku lihtsustada 
taimekaitsevahendite tsoonidevahelist tunnustamist, lubades liikmesriikidel samal ajal 
kehtestada vastavalt erinevatele kasutusviisidele täiendavaid kasutustingimusi jms. 

Väikesemahulise kasutuse puhul kavatsetakse teha taimekaitsevahendite lubamises 
muudatusi, et julgustada liikmesriike, komisjoni ja ettevõtteid sellesse valdkonda rohkem 
investeerima.

Taimekaitsevahendite lubade väljastamine peaks tuginema riskipõhisele lähenemisviisile, 
kuna konkreetse ainega seotud riskid võivad olenevalt kogusest, riskide vähendamise 
abinõudest ja looduskeskkonnast erineda. Piirkriteeriumide kasutuselevõtmine peaks olema 
erand. Seepärast teeb raportöör ettepaneku muuta vastavalt komisjoni ettepanekule enamiku 
piirkriteeriumide olemust ning võtta need aluseks teatavate ainete liigitamisel 
„probleemseteks aineteks”, mis peavad läbima võrdleva hindamise. Probleemsete ainete 
lubade kehtivusaeg peaks olema sama mis teiste ainete puhul, sest eriseire on kohustuslik, 
ning olemasoleva loa võib igal ajal tagasi võtta.

Säästva ja tõhusa kahjuritõrje jaoks on vaja uusi ja innovatiivseid tooteid. Uusi tooteid 
valmistatakse vaid siis, kui teadustööga tegelevate ettevõtete teaduslikult põhjendatud 
teadmised on nõuetekohaselt kaitstud.

Hea keskkonnatava ülearune määratlemine ning integreeritud kahjuritõrje muutuvate 
põhimõtete täitmise tähtaeg jäeti välja. 

Raportöör on püüdnud vähendada põllumajandusettevõtjate bürokraatlikku koormust. Et suur 
osa rakenduseeskirjadest võetakse vastu komiteemenetluse abil, vastutavad 
põllumajandusettevõtjate halduskoormuse vähendamise eest peamiselt liikmesriigid ja 
komisjon.
Kuna kavandatavad komiteemenetluse eeskirjad ei vasta nõukogu, Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni viimastele kokkulepetele, palub raportöör vastutaval komisjonil nimetatud aspekti 
hoolikamalt uurida. Õigusloomega seotud otsuseid ei tohiks jätta ainuüksi komisjoni teha.

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
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Ühenduses on olulised mitmesugused 
erinevad põllukultuurid nii suur- kui ka 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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väiketootmises. Neid erinevaid tooteliike 
tuleks kaitsta, võimaldades kasutada 
erinevaid taimekaitsevahendeid.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse ning samal ajal 
tagada Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõime. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

Selgitus

Vastuvõetud meetmed ja otsused ei tohi osutuda kahjulikuks ühenduse põllumajanduse 
konkurentsivõimele maailmaturul. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 9

(9) Taimekaitsevahenditesse tuleks lisada 
ainult selliseid aineid, mille puhul on 
tõestatud, et need on taimekasvatusele 
selgelt kasulikud ning et nende kasutamine 
ei avalda eeldatavalt mingit kahjulikku mõju 
inimeste ja loomade tervisele ega mingit 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale. Selleks 
et saavutada kõigis liikmesriikides 
ühesugune kaitstuse tase, tuleb selliste ainete 
lubatavuse või mittelubatavuse üle otsustada 
ühenduse tasandil.

(9) Taimekaitsevahenditesse tuleks lisada 
ainult selliseid aineid, mille puhul on 
tõestatud, et need on taimekasvatusele 
selgelt kasulikud ning et nende või nende 
jääkide kasutamine ei avalda mingit 
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit vastuvõetamatut mõju 
keskkonnale. Selleks et saavutada kõigis 
liikmesriikides ühesugune kaitstuse tase, 
tuleb selliste ainete lubatavuse või 
mittelubatavuse üle otsustada ühenduse 
tasandil.

Selgitus

Mõnikord on jääkidel veel kahjulikum mõju kui ainel endal. Seetõttu tuleb uurida jääkide 
mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Muudatusettepanek 4
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Põhjendus 13

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema ajaliselt 
piiratud. Heakskiidu kehtivuse periood 
peaks olema proportsionaalne selliste 
ainete kasutamisest tulenevate võimalike 
ohtudega. Otsuse tegemisel heakskiidu 
pikendamise kohta tuleks arvesse võtta 
vastavaid aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel 
saadud kogemusi ning teaduse ja 
tehnoloogia alal toimunud arenguid. Pärast 
esmakordset pikendamist tuleks selliseid 
ained uuesti läbi vaadata ainult juhul, kui 
esineb tõendeid, et nad ei vasta enam 
käesoleva määruse nõuetele.

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema ajaliselt
piiratud. Otsuse tegemisel heakskiidu 
pikendamise kohta tuleks arvesse võtta 
vastavaid aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel 
saadud kogemusi ning teaduse ja 
tehnoloogia alal toimunud arenguid. Pärast 
esmakordset pikendamist tuleks paika 
panna nende ainete regulaarse 
läbivaatamise programm.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et regulaarselt vaadatakse uuesti läbi nii uued kui vanad 
1991. aasta positiivsesse loetellu kantud ained (direktiivi 91/414 1. lisa) ning arvestatakse 
nendega seotud riske.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 21

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja 
keskkonna kaitsmise eesmärk on alati 
tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, 
et need on taimekasvatusele selgelt 
kasulikud ning nende kasutamine ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit ebasoodsat mõju 
keskkonnale.

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja 
keskkonna kaitsmise eesmärk on alati 
tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, 
et nende kasutamine ei avalda mingit 
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega keskkonnale ning et nad 
toovad taimekasvatusele asjaomases 
geograafilises piirkonnas tõepoolest selget 
kasu.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 22 a (uus)
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(22 a) Erinevate ja ohutute 
taimekaitsevahendite kättesaadavus on 
vajalik optimaalseks kahjuritõrjeks. 
Seepärast peaks loa väljastamise menetlus 
olema võimalikult kiire. Ajutine luba tuleks 
säilitada ja paralleelse impordi eeskirjad 
tuleks ühtlustada.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 24

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriigid. Seetõttu 
tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate 
tingimustega loatsoonideks, et soodustada 
sellist vastastikust tunnustamist.

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriigid. Seetõttu 
tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate 
tingimustega loatsoonideks, et saavutada 
tõeline vastastikune tunnustamine.

Selgitus

Üle-euroopalised load on vajalikud, et lõpuks luua taimekaitsevahenditele toimiv siseturg. 
Loa andmise menetluses tuleks ka arvestada kasutust puudutavaid lisatingimusi ja -piiranguid 
(näit. vahemaapiirangud, kasutamise keeld teatud aegadel jne).

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 24 a (uus)

(24 a) Vastastikune tunnustamine 
konkreetses tsoonis kiirendab ja lihtsustab 
taimekaitsevahenditele lubade väljastamise 
menetlust. Et kasutuse tavatingimused ja 
looduslikud tingimused võivad olla tsoonis 
erinevad, peaks olema liikmesriikidel õigus 
kehtestada kasutuse eritingimusi. 
Liikmesriikidel ei tohiks olla kohustust 
tunnustada loa tagasivõtmist samas tsoonis 
oleva liikmesriigi poolt, kui nad suudavad 
tõendada, et nende territooriumil 
võimaldavad tingimused ohutut kasutust. 
Liikmesriigid peaksid tegema koostööd 
kõikides taimekaitsevahendite lubade 
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väljastamise etappides.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 24 b (uus)

(24 b) Liikmesriikide jagamist 
loatsoonideks loetakse esimeseks sammuks 
taimekaitsevahendite integreeritud siseturu 
suunas, kus taimekaitsevahendile antud 
luba kehtib üle kogu Euroopa Liidu. 
Komisjon esitab regulaarselt 
arenguaruandeid taimekaitsevahendite 
siseturu loomise kohta. Komisjon esitab 
ettepanekud siseturu võimalikult kiire 
loomise meetmete kohta.

Selgitus

Üle-euroopalised load on vajalikud, et lõpuks luua taimekaitsevahenditele toimiv siseturg. 
Lubade andmine tsoonide kaupa, mille puhul ühes liikmesriigis taimekaitsevahendile teatud 
tsooni kohta antud luba kehtiks kõikides selle tsooni liikmesriikides, on esimene samm selles 
suunas. Eesmärk on taimekaitsevahendite siseturg. See tähendab, et ühes liikmesriigis loa 
saanud taimekaitsevahendit lubatakse automaatselt kogu ELis.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 28

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

Selgitus

Uute tingimuste täitmise kohustuste sisseviimine lükatakse tagasi.
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Muudatusettepanek 11
Põhjendus 37 a (uus)

(37 a) Ettevõtjatel peavad olema turule 
juurdepääsu osas samad võimalused, eriti 
selles mõttes, et ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted saaksid toimida, ning 
et põllumajandustootjatele oleks tagatud 
ohutute ja tõhusate taimekaitsevahendite 
kättesaadavus. 

Selgitus

Turule juurdepääsu osas peavad erinevatel ettevõtjatel olema võrdsed võimalused. See 
soodustaks innovatsiooni ja uute toodete väljatöötamist ning olemasolevate täiendamist. See 
oleks ka hea konkurentsile turul ning suurendaks põllumajandustootjatele kättesaadavate 
toodete arvu. 

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 38

(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks, on sätestatud kontrollimeetmed 
taimekaitsevahendite kasutamise üle kõigil 
toiduainete tootmise etappidel, sealhulgas 
arvepidamine taimekaitsevahendite 
kasutamise üle. Samasuguseid eeskirju 
tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 
882/2004 käsitlusalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja 
kasutamise suhtes.

(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks, on sätestatud kontrollimeetmed 
taimekaitsevahendite kasutamise üle kõigil 
toiduainete tootmise etappidel, juhul kui 
taimekaitsevahendeid kasutatakse otseselt 
toiduainete tootmisel, sealhulgas 
arvepidamine taimekaitsevahendite 
kasutamise üle. 

Selgitus

Määrusel (EÜ) nr 882/2004 ei ole mingit seost taimekaitsevahenditega.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 38 a (uus)

(38 a) Põllumajandusettevõtjate 
bürokraatlik koormus peaks olema 
võimalikult väike.
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Muudatusettepanek 14
Artikkel 1

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

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

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

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

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.
4. Käesolev määrus põhineb 
ettevaatuspõhimõttel, et tagada, et turule 
viidud ained või tooted ei mõjutaks inimeste 
tervist või keskkonda negatiivselt.

Selgitus

Praeguses ettepanekus on määruse eesmärk toodud ära ainult põhjendustes. Eesmärk tuleks 
sätestada esimestes artiklites.  Ettevaatuspõhimõtet on nimetatud ainult põhjenduses 8 ja 
artikli 13 lõikes 2. Eelistatavam oleks viidata sellele määruse esimestes artiklites. 

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 punkt 9 a (uus)

9 a) paralleelkaubandus –
taimekaitsevahendi import liikmesriigist, 
kus sellele on direktiivi 91/414/EMÜ või 
käesoleva määruse sätetele vastavalt 
väljastatud luba, eesmärgiga viia see turule 
importivas liikmesriigis, kus vastavalt 
direktiivi 91/414/EMÜ või käesoleva 
määruse sätetele on väljastatud luba sellele 
tootele või identsele võrreldavale tootele;

Selgitus

Taimekaitsevahendite turuleviimise kohta paralleelkaubanduse kaudu on vaja selgelt 
määratletud ja minimaalsel arvul ühenduse ühtlustatud eeskirju.
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Muudatusettepanek 16
Artikli 3 punkt 9 b (uus)

9 b) identne –
taimekaitsevahendid loetakse identseks, 
kui:
• neil on sama päritolu;
• nad on toodetud sama ettevõtte või 
sidusettevõtte või litsentsi alusel; ja
• nad on toodetud vähemalt sama valemi 
järgi, kasutades sama toimeainet, ning 
omavad sama mõju, arvestades eriti just 
teatud klimaatilistes tingimustes esineda 
võivaid põllumajanduslikke, taime tervist 
puudutavaid ja keskkonnatingimuste 
erinevusi.

Selgitus

Paralleelkaubanduse osas peaks taimekaitsevahendite lihtsustatud turuleviimise kord 
paralleelkaubanduse kaudu kehtima ainult siis, kui imporditud toode on identne lubatud 
tootega, millest on ka tingitud eespool toodud määratlus.

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 punkt 10

haldusakt, millega liikmesriigi pädev asutus 
lubab taimekaitsevahendi asjaomase 
liikmesriigi territooriumil turule viia;

haldusakt, millega liikmesriigi pädev asutus 
lubab taimekaitsevahendi tsoonis turule viia;

Selgitus

Üle-euroopalised load on vajalikud, et lõpuks luua taimekaitsevahenditele toimiv siseturg.

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 punkt 18

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse resistentsuse tekke 
vältimist, kohalikke tingimusi ning 
agrotehnilise ja bioloogilise tõrje võimalusi;
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Muudatusettepanek 19
Artikli 3 punkt 19

19) hea keskkonnatava –
taimekaitse tava, millega kaasneb 
taimekaitsevahendite käsitsemine ja
kasutamine viisil, mis saastab keskkonda 
ainult kõige väiksema võimaliku kogusega;

välja jäetud

Selgitus

„Hea keskkonnatava” määratlus on ülearune ja tekitab tarbetut segadust. Keskkonna 
kaitsmine kuulub lubade väljastamise menetluse alla. Samuti on keskkonnakaitse 
„integreeritud kahjuritõrje” ja „hea taimekaitse tava” osa.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 punkt 21

katse- või uuringuaruanne kuulub 
andmekaitse alla siis, kui selle omanikul on 
õigus takistada selle kasutamist teise isiku 
huvides.

katse- või uuringuaruanne, sealhulgas 
kokkuvõte, kuulub andmekaitse alla siis, kui 
selle omanikul on õigus takistada selle 
kasutamist teise isiku huvides.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 punkt 21 a (uus)

21 a) referentliikmesriik –
liikmesriik, kes nõustub võtma toimeainete 
või taimekaitseainete või sünergistide 
hindamise kohustust. Liikmesriik peab 
täitma selle ülesande professionaalselt ning 
avaldama kindlaksmääratud tähtaja 
jooksul mõju hindamise aruande. 

Selgitus

Määruses peaks olema referentliikmesriigi määratlus.

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 punkt 21 b (uus)
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21 b) – vastuvõetamatu mõju keskkonnale 
mis tahes mõju, mis võib pöördumatult 
muuta bioloogilist mitmekesisust ja 
biotoope, sealhulgas teatud liikide olulise 
häirimise teel, mis võib lõpuks viia liigi 
hävimiseni.

Selgitus

Sõna „vastuvõetamatu” ei ole kusagil täpselt määratletud.

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste, eriti toodetega otseses 
kokkupuutes olevate kasutajate tervisele, 
pöörates erilist tähelepanu tundlikele 
rühmadele, näiteks fertiilses eas naised, 
looted ja lapsed enne puberteediiga, ega 
loomade tervisele, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, ega põhjaveele; 

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte järgi ei tohi ainetel olla mingit negatiivset mõju inimeste tervisele, eriti 
tundlikele alarühmadele nagu looted ja lapsed, ega keskkonnale vastavalt Euroopa 
Parlamendi (EP resolutsioon P5_TA(2002)0276, (4)) ja nõukogu reageeringule komisjoni 
teatise kohta, mis käsitleb direktiivi 91/414 läbivaatamist. Põllumajandustöötajaid ja -
tootjaid, kes puutuvad ainetega otseselt kokku pihustite täitmisel või kes on nendega 
kokkupuutes põllul töötamise ajal, tuleks samuti lugeda kõrge riskiastmega rühmaks.

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) toksikoloogia või keskkonnakaitse 
seisukohalt oluliste jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks.

c) kõigi taimekaitsevahendite jääkide puhul 
peavad olemas olema üldkasutatavad 
meetodid nende mõõtmiseks, mis on 
piisavalt tundlikud, et mõõta ohtu 
erinevatele keskkonna osadele ja 
bioloogilistele komponentidele.

Muudatusettepanek 25
Artikli 4 lõike 3 sissejuhatav osa

Hea taimekaitsetava kohane Otstarbekohane taimekaitsevahendite 
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taimekaitsevahendite kasutamine tavalisi
kasutustingimusi arvestades peab vastama 
järgmistele nõuetele:

kasutamine tegelikke kasutustingimusi 
arvestades peab vastama järgmistele 
nõuetele:

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele; 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju:

i) inimese tervisele, pöörates erilist 
tähelepanu tundlikele rühmadele, näiteks 
fertiilses eas naised, looted ja lapsed enne 
puberteediiga;
ii) või loomade tervisele, seda nii otseselt kui 
ka joogivee, toidu, sööda või õhu 
vahendusel, sealhulgas kaugsaastuse
kaudu, mis mõjutab näiteks 
polaarpiirkondi, või töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, või 
põhjaveele;

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõike 3 punkti e alapunkt ii

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide;

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide, sealhulgas nende liikide 
käitumisele;

Selgitus

Liiga sageli uuritakse ainult suremust, mitte aga mõju käitumisele. Seetõttu tuleb see täpselt 
sätestada.
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Muudatusettepanek 28
Artikli 4 lõike 3 punkti e alapunkt iii 

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele

välja jäetud

Selgitus

Kõik taimekaitsevahendid mõjutavad bioloogilist mitmekesisust. Bioloogiline mitmekesisus on 
väga lai mõiste ning sellel ei ole piire. Nagu näitab arutelu geneetiliselt muundatud 
organismide üle, ei ole olemas teaduspõhist menetlust mõju hindamiseks bioloogilisele 
mitmekesisusele tervikuna. Kavandatav tekst vastab biotsiidide direktiivi tekstile. 

Muudatusettepanek 29
Artikli 8 lõige 2

2. Täielik toimik peab sisaldama kõigi lõike 
1 punktides b ja c osutatud teabega seotud 
katse-ja uuringuaruannete täistekste. See ei 
tohi sisaldada selliste katsete või uuringute 
aruandeid, mille käigus taimekaitsevahendi 
toimeainet on teadlikult katsetatud 
inimestel.

2. Täielik toimik peab sisaldama kõigi lõike 
1 punktides b ja c osutatud teabega seotud 
katse-ja uuringuaruannete täistekste. 

Selgitus

Teaduslikult põhjendatud ja eetiliselt vastuvõetavate juba olemasolevate inimesi puudutavate 
uuringuandmete kõrvaleheitmine oleks vastuolus hea teadustavaga ja nõrgendaks 
riskijuhtimisalaste otsuste kvaliteeti.

Muudatusettepanek 30
Artikli 9 lõike 2 esimene lõik

2. Kui üks või mitu artiklis 8 sätestatud osa 
on puudu, teatab liikmesriik sellest 
taotlejale, määrates tähtaja nende 
esitamiseks. 

2. Kui üks või mitu artiklis 8 sätestatud osa 
on puudu, teatab liikmesriik sellest 
taotlejale, määrates tähtaja, mis ei või 
ületada kolme kuud, nende esitamiseks. 
Kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

Selgitus

Puuduolevate osade esitamise tähtaega tuleks täpsustada.

Liikmesriigid, kellele on teatatud, peavad kinni samadest andmekaitse ja konfidentsiaalsuse 
tasemetest kui referentliikmesriik.
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Muudatusettepanek 31
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

3. Kui koos taotlusega esitatud toimikud 
sisaldavad kõiki artiklis 8 sätestatud osi, 
teatab referentliikmesriik taotlejale, 
komisjonile, teistele liikmesriikidele ja 
ametile, et taotlus oli vastav, ning hakkab 
toimeainet hindama. 

3. Kui koos taotlusega esitatud toimikud 
sisaldavad kõiki artiklis 8 sätestatud osi, 
teatab referentliikmesriik taotlejale, 
komisjonile, teistele liikmesriikidele ja 
ametile, et taotlus oli vastav, ning hakkab 
toimeainet hindama. Referentliikmesriik 
võib alustada toimeaine hindamist kohe 
toimiku saamisel.

Selgitus

Menetluse kiirendamiseks peab olema referentliikmesriigil lubatud alustada aine 
hindamisega kohe.

Muudatusettepanek 32
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. Üheksa 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 kaheteistkümne kuu pikkust 
perioodi liikmesriigi poolt lisaks antud aja 
võrra.  Liikmesriik teatab sellest komisjonile 
ja ametile. 

Liikmesriik võib konsulteerida ametiga. Liikmesriik võib konsulteerida ametiga.

Kohaldatakse artikli 7 lõiget 3.

Selgitus

Kavandatavate muudatuste eesmärk on menetlust kiirendada ja tagada piisav andmekaitse.
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Muudatusettepanek 33
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

1. Kuue kuu jooksul pärast ametilt artikli 12 
lõikes 2 nimetatud järelduse saamist esitab 
komisjon artikli 76 lõikes 1 osutatud 
komiteele aruande (edaspidi 
“läbivaatusaruanne”), milles võtab arvesse 
artikli 11 kohast referentliikmesriigi 
esialgset hindamisaruannet ning artikli 12 
kohast ameti järeldust.

1. Kolme kuu jooksul pärast ametilt artikli 
12 lõikes 2 nimetatud järelduse saamist 
esitab komisjon artikli 76 lõikes 1 osutatud 
komiteele aruande (edaspidi 
“läbivaatusaruanne”), milles võtab arvesse 
artikli 11 kohast referentliikmesriigi 
esialgset hindamisaruannet ning artikli 12 
kohast ameti järeldust. 

Selgitus

Komisjon ei vaja põhjalikult läbi vaadatud toimiku kohta raporti koostamiseks poolt aastat.  
Menetlust tuleb kiirendada. 

Muudatusettepanek 34
Artikli 14 lõige 2

2. Pikendamine jääb kehtima piiramatuks 
ajaks. 

2. Heakskiitu võib pikendada üks või mitu 
korda perioodiks, mis ei ületa kümmet 
aastat.

Selgitus

Heakskiit ei tohiks olla pärast esimest pikendamist piiramatu ajaga. Ainet tuleb pärast veel 
kümmet kasutusaastat hinnata ja uurida, et vastutavad asutused saaksid reageerida nende 
pikaajalistele mõjudele. Otsused tuleks teha praeguste teaduslike ja tehniliste teadmiste 
valguses vastavalt artikli 4 lõikes 1 sätestatule. 

Muudatusettepanek 35
Artikli 24 lõige 1

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

1. Artikli 4 kriteeriumidele ja vähemalt 
ühele II lisa punktis 4 sätestatud 
kriteeriumidest vastav toimeaine loetakse ja 
kiidetakse heaks asenduskõlbliku ainena.
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Edaspidi nimetatakse sellist ainet 
“asenduskõlblik aine”.

Heakskiidu kehtivuse periood on kümme 
aastat. Artikli 14 lõiget 2 ei kohaldata.

Selgitus

Asenduskõlblike ainete heakskiidu kehtivuse periood on kümme aastat. Asenduskõlblikku 
ainet, selle mõju tervisele ja keskkonnale uuritakse loa väljastamise menetluse jooksul 
põhjalikult. Toimeaine luba vaadatakse regulaarselt läbi ja luba võidakse igal ajal 
probleemide tekkides või paremate toodete turule ilmudes tagasi võtta. Taimekaitsevahendite 
tootjad ja kasutajad vajavad kindlat õiguslikku alust.

(Muudetud lõike viimane lause kehtib ainult siis, kui vastutav komisjon ei aktsepteeri 
muudatusettepanekut 34)

Muudatusettepanek 36
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui abiainet kasutatakse direktiivi 
91/414/EMÜ1 või käesoleva määruse alusel 
lubatud taimekaitsevahendis, loetakse see 
registreerituks vastavalt määruse (EÜ) nr 
1907/20062 (erikasutuse kohta 
taimekaitsevahendites) artikli 15 lõikele 1.
1 Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise 
kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).
2 Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega 
asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur, 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni 
määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu 
direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
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Selgitus

Vältida taimekaitsevahendites vastavalt käesolevale määrusele ja REACHile kasutatavate 
abiainete topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 37
Artikkel 28 a (uus)

Artikkel 28 a

Ajutine luba
1. Erandina artikli 28 lõikest 1 võib 
liikmesriik selleks, et lihtsustada uute 
valmististe kättesaadavaks tegemist 
põllumajanduses kasutamiseks, lubada 
artiklis 11 osutatud esialgse 
hindamisaruande alusel maksimaalselt 
kolme aasta pikkust ajutist perioodi, veel 
heakskiitmata toimeainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimist 
tingimusel, et toimeainet käsitlev toimik 
vastab artiklite 4 ja 8 nõuetele seoses 
kavandatud kasutusviisidega. Asjakohastel 
puhkudel hõlmab luba ajutisi jääkide 
piirnorme vastavalt määruse (EÜ) nr 
396/2005 artikli 15 lõike 1 punktile b.
2. Liikmesriigid teavitavad viivitamata teisi 
liikmesriike ja komisjoni oma hinnangust 
toimikule ja ajutise loa tingimustele.
3. Pärast toimiku hindamist võidakse artikli 
76 lõikes 3 osutatud korras otsustada, et 
toimeaine ei vasta artiklis 4 sätestatud 
nõuetele. Sellistel juhtudel tagavad 
liikmesriigid ajutise loa tagasivõtmise. 
4. Kui kolmeaastase perioodi lõpul ei ole 
toimeaine loa kohta otsust tehtud, võib 
referentliikmesriik käskida välja anda uue 
kolmeaastase ajutise loa.
Kohaldatakse artikleid 56 ja 60.

Selgitus
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Raportöör teeb ettepaneku jätta alles määruse EÜ nr 91/414 artikkel 8 ajutise loa kohta. 
Kogemus ei õigusta selle väljajätmist. Ei ole garantiid, et loa saamiseks ei kulu kauem kui 
kaks aastat või poolteist aastat, nagu pani ette raportöör. Põllumajandusettevõtjad vajavad 
kahjuritõrjeks ja resistentsuse tekkimisega võitlemiseks paljusid erinevaid tooteid. Nende 
valikuvõimaluste põhjendamatu piiramine toob kaasa soovimatud kahjuriprobleemid või 
ebaseadusliku kasutuse. Põllumajandusettevõtjatele uute ja innovatiivsete vahendite 
võimaldamiseks tuleks aine teha kättesaadavaks niipea, kui on tehtud kindlaks esimene ohutu 
kasutus. 

Muudatusettepanek 38
Artikli 29 lõike 6 esimene lõik a (uus)

Ühtsetes põhimõtetes võetakse 
nõuetekohaselt arvesse toimeainete, 
taimekaitseainete, sünergistide ja abiainete 
vastastikust toimet.

Selgitus

Tehakse selgeks, et loa väljastamise protsessis võetakse arvesse eri ainete vastastikust toimet. 
Asjaomaste ainete eraldi vaatlemisest ei piisa. 

Käesolev muudatusettepanek on mõeldud peamiselt selgituseks. Seda on kaudselt juba 
mainitud artikli 25 lõikes 2 seoses artikli 8 lõike 1 punktiga a, artikli 29 lõikega 4 ja ühtsetes 
põhimõtetes. 

Muudatusettepanek 39
Artikli 30 pealkiri ja lõige 1

Sisu Loa sisu 

1. Loas määratletakse põllukultuurid ja 
otstarbed, millel ja mille jaoks on lubatud 
taimekaitsevahendit kasutada. 

1. Loas, mis on standardvormis,
määratletakse põllukultuurid ja otstarbed, 
millel ja mille jaoks on lubatud 
taimekaitsevahendit kasutada. 

Selgitus

Loa vorm peaks olema standarditud ja sama kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 40
Artikli 30 lõige 2

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega.  Need nõuded sisaldavad 
kasutustingimusi, mis on vajalikud 

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega.  Need nõuded sisaldavad 
kasutustingimusi, mis on vajalikud 
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toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks. Loas peab sisalduma 
taimekaitsevahendi liigitus direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks.

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides jäetakse direktiivile 1999/45/EÜ vastav liigitus sageli loa valdaja 
hooleks. Märgistamise ühtlustamiseks peaks see nii olema ühenduse tasandil. Liigituse eest 
peaks vastutama teataja ja mitte vastava tsooni referentliikmesriik. Vastutuse panemine tsooni 
referentliikmesriigile toob kaasa märgatavad viivitused protsessis ning võib kaasa tuua 
erineva liigituse igas tsoonis ja/või igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 41
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

välja jäetud

Selgitus

Naabrite teavitamise vajadus on ilmselgelt bürokraatlik, kuna säästva kasutuse direktiiviga 
nähakse ette kõik vajalikud riskivältimismeetmed.

Muudatusettepanek 42
Artikli 32 lõige 1

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba igalt
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahend 
tahetakse turule viia.  

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba ELi 
liikmesriigilt, ning luba kehtib kogu 
asjaomases tsoonis.

Selgitus

Üle-euroopalised tsooniload on vajalikud, et lõpuks luua taimekaitsevahenditele toimiv 
siseturg.

Muudatusettepanek 43
Artikkel 34
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Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotluse vaatab läbi referentliikmesriik 
kõigi asjaomasesse tsooni kuuluvate 
liikmesriikide osavõtul. Kõikidel teistel 
tsooni kuuluvatel liikmesriikidel peaks 
olema kohustus selles töös osaleda. 
Töökoormus tuleks jagada vastavalt 
taotlust läbi vaatava liikmesriigi 
ettepanekule.

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid, mis kuuluvad 
samasse tsooni, kus taotlus esitati, temaga 
koostööd, et tagada õiglane tööjaotus.
Teised taotluse esitamise tsoonis asuvad 
liikmesriigid hoiduvad selle edasisest 
menetlemisest, kuni taotlust läbi vaatav 
liikmesriik on andnud oma hinnangu.

Tsooni kuuluvad liikmesriigid võivad 
pärast komisjoniga konsulteerimist võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad lõigu 1 
kohaldamiseks.

Selgitus

Eesmärk on ühtlustada loa andmise tingimused. Liikmesriikidele peaks jääma õigus kasutada 
komisjoni loal teatud paindlikkust.

Muudatusettepanek 44
Artikli 35 lõige 2

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

2. Sellele vastavalt peavad kõik tsooni 
kuuluvad liikmesriigid taotlust artiklite 30 
ja 31 kohaselt läbi vaatava liikmesriigi 
järelduste põhjal loa andma või selle 
andmisest keelduma. Kõik tsooni kuuluvad 
liikmesriigid annavad asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel.

Selgitus

Loa andmise ühtlustamine.

Muudatusettepanek 45
Artikli 35 lõige 3



AD\660810ET.doc 23/58 PE 382.298v03-00

ET

3. Erandina lõikest 2 ja juhul, kui ühenduse 
õigus seda sätestab, võidakse kehtestada 
artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes täiendavaid 
tingimusi.

3. Erandina lõikest 2 ja juhul, kui ühenduse 
õigus seda sätestab:

a) võivad liikmesriigid kehtestada 
heakskiidu andmise suhtes eritingimusi ja 
kasutuspiiranguid, kui on olemas 
põhjendatud teaduslikke tõendeid, et 
kasutuse eritingimuste, kasutusviiside, 
toitumistavade ning muude asjaomaste 
tingimuste ja piirangute tõttu ei ole algses 
loas osutatud tingimused ja piirangud 
piisavad;
b) võidakse kehtestada artikli 30 lõike 3 
nõuete suhtes täiendavaid tingimusi.

Selgitus

Kasutus ja võimalikud kasutusprobleemid võivad liikmesriigiti, isegi samasse tsooni 
kuuluvates liikmesriikides märkimisväärselt erineda. Seepärast peaks liikmesriikidel olema 
võimalus näha ette lisatingimused ja kasutuspiirangud.

Muudatusettepanek 46
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, kuid 
mitte rohkem kui neli kuud.  

Selgitus

Tähtaja täpsustamine on vajalik menetluste kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 47
Artikli 38 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriik teeb lõike 1 punktides a, b 
ja c nimetatud kausta ametile viivitamatult 
kättesaadavaks. Amet peab registrit, kus on 
registreeritud erinevates liikmesriikides 
väljastatud load.

Selgitus

Amet peaks keskse asutusena pidama arvet erinevates liikmesriikides ainetele antud lubade 
üle.
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Muudatusettepanek 48
Artikli 38 lõige 2

2. Nõudmisel teevad liikmesriigid lõike 1 
punktides a, b ja c nimetatud dokumente 
sisaldavad kaustad viivitamata teistele 
liikmesriikidele, ametile ja komisjonile 
kättesaadavaks.

2. Nõudmisel teevad liikmesriigid lõike 1 
punktides a, b ja c nimetatud dokumente 
sisaldavad kaustad viivitamata teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile 
kättesaadavaks.

Selgitus

(Vt artikli 38 lõike 1 a (uus) muudatusettepaneku selgitust).

Muudatusettepanek 49
Artikli 39 lõike 1 punkt b

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

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

Selgitus

Tsoonidevahelist vastastikust tunnustamist tuleks seemnekaubanduse soodustamiseks 
laiendada seemnetöötlusele. Seemnetöötlus on väike ja innovatsiooniline turg, kus 
domineerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Muudel juhtudel tõrjuksid kõrged 
loaga seotud kulud ja keerulised menetlused paljud töötlusmeetodid, kus 
taimekaitsevahendeid kasutatakse palju väiksemas koguses kui põllul, turult välja.

Muudatusettepanek 50
Artikli 39 lõige 2

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

välja jäetud

Selgitus

Taotlust läbivaatav liikmesriik hindab ja lubab tooteid rangetel tingimustel.  Väga suur osa 
ainetest sobivad asenduskõlblikeks aineteks. See looks kaks paralleelset heakskiidusüsteemi 
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ning paneks liikmesriikidele tarbetu halduskoormuse ning nõrgestaks selgesti tsooniloa 
kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 51
Artikli 39 lõige 2 a (uus)

2 a. Erinevatesse tsoonidesse kuuluvad 
liikmesriigid võivad kohaldada vastastikuse 
tunnustamise menetlust vabatahtlikul 
alusel. Sellisel juhul lõike 1 punkti a ei 
kohaldata.

Selgitus

Samasse tsooni mittekuuluvate liikmesriikide vahel peaks olema võimalik vastastikune 
tunnustamine vabatahtlikkuse alusel. Sellisel juhul ei tohiks olla vajadust laiendada 
vastastikust tunnustamist kogu tsoonile.

Muudatusettepanek 52
Artikli 40 lõige 1

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

1. Artikli 39 alusel antud luba kehtib kogu 
tsoonis.

Selgitus

Keskpikk ja pikaajaline eesmärk peab olema tõelise ELi lubade süsteemi kehtestamine, st et 
ühes liikmesriigis antud luba kehtib kõigis teistes liikmesriikides. See on ainus viis luua toimiv 
taimekaitsevahendite siseturg.

Muudatusettepanek 53
Artikli 40 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 
39 kohane taotlus, võib anda loa 
asjaomasele taimekaitsevahendile samadel 
tingimustel, kui referentliikmesriik ei kuulu 
samasse tsooni. Sellisel juhul hindab 
liikmesriik, kas referentliikmesriigi loa 
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andmise menetlus oli kooskõlas teise tsooni 
kuuluva liikmesriigi loa andmise 
menetlusega. Kõik mittevastavad menetluse 
osad viiakse uuesti läbi.

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus vabatahtlikult tunnustada ainele antud luba, mille on 
andnud mitte samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Sellisel juhul peaks liikmesriik hindama, 
millised loa menetluse osad võib teise tsooni kuuluva referentliikmesriigi menetlusest üle 
kanda. Need menetluse osad, mis ei ole (piisavalt) põhjalikult läbi viidud, tuleks enne loa 
andmist siiski uuesti läbi viia. 

Muudatusettepanek 54
Artikli 40 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 ja juhul, kui ühenduse 
õigus seda sätestab, võidakse kehtestada 
artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes täiendavaid 
tingimusi.

2. Erandina lõikest 1 ja juhul, kui ühenduse 
õigus seda sätestab:

a) võivad liikmesriigid kehtestada 
heakskiidu andmise suhtes eritingimusi ja 
kasutuspiiranguid, kui on olemas 
põhjendatud teaduslikke tõendeid, et 
kasutuse eritingimuste, kasutusviiside, 
toitumistavade ning muude asjakohaste 
tingimuste ja piirangute tõttu ei ole algses 
loas osutatud tingimused ja piirangud 
piisavad;
b) võidakse kehtestada artikli 30 lõike 3 
nõuete suhtes täiendavaid tingimusi.

Selgitus

Kasutusviisid ja keskkonnaprioriteedid võivad liikmesriigiti, isegi samasse tsooni kuuluvates 
liikmesriikides, märkimisväärselt erineda. Seepärast peaks liikmesriikidel olema võimalus 
näha loa andmisel ette lisatingimused ja kasutuspiirangud. Loa väljastamise periood ei ületa 
siiski 90 päeva, et sundida liikmesriike kiiresti tegutsema ning hoiduma tarbetutest 
piirangutest ja tingimustest.

Muudatusettepanek 55
III peatüki 1. jao 4. alajao pealkiri

PIKENDAMINE JA TAGASIVÕTMINE PIKENDAMINE, MUUTMINE JA
TAGASIVÕTMINE
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Selgitus

Peegeldab alajao sisu paremini. 

Muudatusettepanek 56
Artikli 42 lõige 3 a (uus)

3 a. Kohaldatakse esmase loaga seotud 
konfidentsiaalsuse ja andmekaitse eeskirju.

Selgitus

Andmekaitse ja konfidentsiaalsuse eeskirju tuleks kohaldada ka loa pikendamise ja 
läbivaatamise korral. Kaitseperiood piirdub viie aastaga (vt artiklit 56).

Muudatusettepanek 57
Artikli 43 lõige 2

2. Kui liikmesriik kavatseb loa tagasi võtta 
või seda muuta, peab ta sellest teatama loa 
valdajale ning andma talle võimaluse oma 
arvamuse esitamiseks. 

2. Kui liikmesriik kavatseb loa tagasi võtta 
või seda muuta, peab ta sellest teatama loa 
valdajale ja teistele sama tsooni 
liikmesriikidele ning andma neile võimaluse 
oma arvamuse esitamiseks. 

Liikmesriik võib paluda loa valdajalt 
täiendava teabe esitamist.

Liikmesriik võib paluda loa valdajalt 
täiendava teabe esitamist.

Enne loa tagasivõtmist või muutmist teeb 
läbivaatamise korraldanud liikmesriik oma 
hindamise kättesaadavaks teistele sama 
tsooni liikmesriikidele, kes on sama toodet 
lubanud või kus ei ole seoses sellega veel 
otsust tehtud. Ta annab neile arvamuse 
esitamiseks mõistliku perioodi.

Selgitus

Et loa tagasivõtmisel ühe liikmesriigi poolt on laialdased tagajärjed kogu tsoonile, tuleks 
teised asjaomased liikmesriigid kaasata tagasivõtmismenetlusse samal tasandil nagu loa 
väljastamise menetlusse. 
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Muudatusettepanek 58
Artikli 43 lõige 4

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest koheselt teatama loa valdajale, 
teistele liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile. Ülejäänud samasse tsooni 
kuuluvad liikmesriigid võtavad samuti loa 
tagasi või muudavad seda vastavalt. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 45.

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest koheselt teatama loa valdajale, 
teistele liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile. Ülejäänud samasse tsooni 
kuuluvad liikmesriigid võtavad samuti loa 
tagasi või muudavad seda vastavalt. 

Kui luba võetakse tagasi vastavalt lõike 3 
punktile a seetõttu, et artikli 4 lõike 3 
nõudmisi enam ei täideta, võib teine 
liikmesriik loa tagasivõtmisest hoiduda, kui 
on olemas põhjendatud teaduslikke 
tõendeid, et kasutuse eritingimuste, 
kasutusviiside või muude asjaomaste 
tingimuste tõttu täidetakse jätkuvalt artikli 
29 ja artikli 4 nõudeid teises liikmesriigis. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 45.

Kohaldatakse esmase loaga seotud 
konfidentsiaalsuse ja andmekaitse eeskirju.

Selgitus

Loa tagasivõtmine ei tohiks kaasa tuua lubade automaatset tagasivõtmist kogu tsoonis. 
Liikmesriikidega ei ole tagasivõtmise otsuse asjus konsulteeritud. Sama tsooni eri 
liikmesriikides kehtivad kasutustingimused või kättesaadavate toodete arv võib olla väga 
erinev.

Samuti tuleks kohaldada andmekaitse ja konfidentsiaalsuse eeskirju. 

Muudatusettepanek 59
Artikli 48 lõike 1 punkt b

b) punktis a nimetatud taimekaitsevahendi 
või mittekeemilise tõrje- või ennetusmeetodi 
kasutamine ei ole majanduslikult või 
praktiliselt olulisel määral ebasoodsam; 

b) punktis a nimetatud taimekaitsevahendi 
või mittekeemilise tõrje- või ennetusmeetodi 
kasutamine avaldab samaväärset mõju 
sihtorganismidele ja ei ole majanduslikult 
või praktiliselt olulisel määral ebasoodsam; 
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Selgitus

Nende aspektide selgitus, mida tuleb arvesse võtta võrdlevas hindamises.

Muudatusettepanek 60
Artikli 48 lõike 1 punkt c

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu.

c) kasutatavate toimeainete ja kõigi muude  
taimekasvatuse ja haiguste ennetamise 
meetodite ja tavade mitmekesisus peab 
olema piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu. Võrdlevas 
hindamises võetakse arvesse lubatud 
väikesemahulist kasutust.

Selgitus

Mõned taimekaitsevahendid, mida võidakse laialdaselt kasutatava saagi puhul kasutamisel 
lugeda ohtlikuks, võivad olla väikesemahulise kasutuse, tavaliselt väikese, erivajadustega 
saagi puhul vajalikud ja ohutud. 

Muudatusettepanek 61
Artikli 48 lõige 3

3. Liikmesriigid peavad lõikes 1 sätestatud 
võrdlevat hindamist regulaarselt kordama 
ning tegema seda hiljemalt neli aastat pärast 
loa andmist või pikendamist.

Referentliikmesriik peab lõikes 1 sätestatud 
võrdlevat hindamist regulaarselt kordama 
ning tegema seda hiljemalt neli aastat pärast 
loa andmist või pikendamist.

Nimetatud võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätavad liikmesriigid loa kehtima, 
võtavad selle tagasi või muudavad seda.

Nimetatud võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätab referentliikmesriik loa kehtima, 
võtab selle tagasi või muudab seda.

Selgitus

Liikmesriik, kus toimus loa andmise menetlus, peab ka loa eest vastutavaks jääma. 

Muudatusettepanek 62
Artikli 48 lõige 4

4. Kui liikmesriik otsustab lõike 3 alusel loa 4. Kui referentliikmesriik otsustab lõike 3 



PE 382.298v03-00 30/58 AD\660810ET.doc

ET

tagasi võtta või seda muuta, jõustub see 
tagasivõtmine või muutmine pärast nelja 
aasta möödumist liikmesriigi vastavast 
otsusest või asenduskõlbliku aine heakskiidu 
kehtivuse perioodi lõppedes, kui see periood 
lõpeb varem. 

alusel loa tagasi võtta või seda muuta, 
jõustub see tagasivõtmine või muutmine 
pärast nelja aasta möödumist liikmesriigi 
vastavast otsusest või asenduskõlbliku aine 
heakskiidu kehtivuse perioodi lõppedes, kui 
see periood lõpeb varem.

Selgitus

Liikmesriik, kus toimus loa andmise menetlus, peab ka loa eest vastutavaks jääma. 

Muudatusettepanek 63
Artikli 49 lõige 1

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erakorralise vajaduse rahuldamiseks. 

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erilise ja piiratud vajaduse 
rahuldamiseks või loa valdaja töötlusega, 
sealhulgas seemnetöötlusega piiratud 
majandushuviks. 

Selgitus

Väikesemahulise kasutuse määratluse selgitus.

Muudatusettepanek 64
Artikli 49 lõige 2

2. Loa valdaja, põllumajandusega tegelevad 
ameti- või teadusasutused või erialased 
põllumajandusorganisatsioonid võivad 
taotleda, et asjaomases liikmesriigis juba 
lubatud taimekaitsevahendi loa kehtivust 
laiendataks ka väikesemahulistele 
kasutustele, mis veel selle loa alla ei kuulu.

2. Loa valdaja, põllumajandusega tegelevad 
või konkreetselt liikmesriigi poolt 
vastutavaks kuulutatud ameti- või 
teadusasutused, erialased 
põllumajandusorganisatsioonid ja erialased 
kasutajad võivad taotleda, et asjaomases 
liikmesriigis juba lubatud 
taimekaitsevahendi loa kehtivust laiendataks 
ka väikesemahulistele kasutustele, mis veel 
selle loa alla ei kuulu.
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Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 65
Artikli 49 lõige 2 a (uus)

 2 α. Liikmesriigid võivad komisjonilt loa 
saamisel kehtestada konkreetsed meetmed, 
et hõlbustada väikesemahulise kasutuse loa 
pikendamise taotluste ja väikesemahulise 
kasutusega seotud taotluste esitamist. 

Selgitus

Bürokraatia lihtsustamine ja asjassepuutuvate kasutajate julgustamine, et nad kasutaksid 
väikesemahuliseks kasutuseks mõeldud taimekaitsevahendeid, lahendab teatud kultuuridega 
seotud paljud probleemid. On märgatud, et loa valdajad pikendavad väikesemahulise 
kasutuse lubasid vastumeelselt, mis on tingitud majandushuvi puudumisest. Mõnes kolmandas 
riigis rakendatakse teatud meetmeid, näiteks andmekaitset pikema perioodi vältel, kui luba on 
pikendatud vähemtähtsate põllukultuuride jaoks. ELis tuleks sätestada samasugused stiimulid, 
et vältida seda tüüpi kultuuridele mõeldud taimekaitsevahendite nappust. 

Muudatusettepanek 66
Artikli 49 lõike 3 punkt c

c) laiendamine toimub avalikes huvides; c) laiendamine toimub avalikes huvides, 
sealhulgas seoses resistentsuse tekke 
vältimisega ja vajadusega teha 
põllumajandusettevõtjatele kättesaadavaks 
usaldusväärsed ja ohutud 
taimekaitsevahendid, mida on uuritud;

Selgitus

Mõiste „avalikes huvides” selgitus.

Muudatusettepanek 67
Artikli 49 lõike 3 punkt d

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

d) kasutuse laiendamise toetuseks esitatud 
dokumendid ja teabe on esitanud lõikes 2 
nimetatud isikud või asutused. Teadus- või 
ametiasutustel peab olema võimalik viia 
läbi jääkide piirnormide määramiseks 
vajalikud uuringud.
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Selgitus

Teadusuuringute maksumus on üks peamisi takistusi väikesemahulise kasutuse arendamisel. 
Selle muudatusettepaneku eesmärk on soovitada majanduslikult elujõulisemaid 
lähenemisviise.

Muudatusettepanek 68
Artikli 49 lõige 3 a (uus)

 3 a. Väikesemahuliseks kasutuseks loa 
andmine põhineb muuhulgas teabe 
ekstrapoleerimisel, mis on saadud oluliste 
botaaniliste ja agronoomiliste sarnasustega 
muude kultuuride kohta.

Selgitus

Suure sarnasusega kultuuride (näiteks kirsipuu ja laukapuu) kohta algselt loa andmiseks 
saadud teave tuleks ekstrapoleerida, et hõlbustada väikesemahulise kasutuse lubamist.

Muudatusettepanek 69
Artikli 49 lõige 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid jõustavad õigusnormid, 
mis on vajalikud mis tahes õigus- ja 
majandusküsimuste lahendamiseks 
hiljemalt [jõustumiskuupäev + 18 kuud]-ks, 
sealhulgas kulude, kohustuste ja vastutuse
õige ja õiglane jaotus loa algse valdaja ja 
riigiasutuste vahel.
Liikmesriik võib asutada väikesemahulise 
kasutuse uuringute toetamiseks ja/või algse 
loa pikendamise kulude tasumiseks fondi, 
mida rahastavad asjaomased pooled ja/või 
mida rahastatakse riiklikest vahenditest. 
Nad edastavad komisjonile viivitamata 
eespool mainitud sätete teksti ning nende 
sätete ja käesoleva määruse vastavustabeli.
Kõnealune amet, komisjon ja liikmesriigid 
teevad koostööd ja kooskõlastavad oma 
väikesemahulise kasutuse alase teadustöö. 

Selgitus

Taimekaitsevahendite lubamist väikesemahuliseks kasutuseks tuleb lihtsustada. Kasutajad 
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kipuvad kahjuritõrjeks tarvitama ilma loata, uurimata vahendeid, samal ajal kui tootjatele ei 
paku väikesemahuline kasutus majanduslikult eriti huvi. On oluline, et liikmesriigid ja 
komisjon teeksid tihedat koostööd, eelkõige väikesemahulise kasutuse eesmärgil tehtavate 
uuringute alal.

Muudatusettepanek 70
Artikli 49 lõige 4 b (uus)

 4 b. Artikli 76 lõikes 3 sätestatud korra 
alusel võiks vastu võtta määruse, millega 
luuakse üle-euroopaline fond liikmesriikide 
teadusasutuste vahelise väikese kasutusega 
põllukultuuride uurimise alase koostöö 
edendamiseks.

Selgitus

Väikesemahuliste rakenduste jaoks mõeldud fond, mis oleks sarnane mitmetes ELi 
liikmesriikides olevate fondidega, peaks näitama teed struktuurse lähenemisviisi suunas, 
milles propageeritakse häid tavasid ja suurendatakse sobivate taimekaitsevahendite kasutust.

Muudatusettepanek 71
Artikli 49 lõige 4 c (uus)

4 c. Artikli 76 lõikes 3 sätestatud korra 
alusel tuleb vastu võtta määrus, mis näeb 
ette andmekaitseperioodi pikendamist 
vastavalt artikli 56 lõikele 2 kuni viie 
aastani sõltuvalt väikesemahuliseks 
kasutuseks antud loa pikendamise 
kordadest.

Selgitus

Andmekaitseperioodi pikendamine võib osutuda tootjatele väikesemahulise kasutuse 
toetamise stiimuliks. 

Muudatusettepanek 72
Artikli 49 lõige 5

5. Kui liikmesriigid laiendavad loa kehtivust 
mõnele väikesemahulisele kasutusele, 
peavad nad sellest teatama loa valdajale 

5. Kui liikmesriigid laiendavad loa kehtivust 
mõnele väikesemahulisele kasutusele, 
peavad nad sellest teatama loa valdajale, kes 
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ning nõudma, et ta muudaks vastavalt 
vahendi etiketti.

muudab vastavalt vahendi etiketti.

Kui loa valdaja sellest keeldub, peavad 
liikmesriigid oma ametliku väljaande või 
ametliku veebisaidi abil tagama, et 
kasutajad oleks täielikult ja spetsiifiliselt 
teavitatud vahendi kasutusjuhendist.

Etiketil näidatakse, et loa valdaja ei taga 
vahendi pikendatud kasutuse korral 
ohutust ja tõhusust. 

Selgitus

Korrektne märgistamine on taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks hädavajalik. Kasutaja 
teavitamiseks parim viis on näidata väikesemahuline kasutus etiketil ja selgesti välja tuua, et 
tootja ei kanna kirjeldatud kasutuse eest vastutust.

Muudatusettepanek 73
Artikli 49 lõige 6

6. Liikmesriigid peavad koostama 
väikesemahuliste kasutuste loendi ja seda 
regulaarselt uuendama.

6. Liikmesriigid peavad koostama 
väikesemahuliste kasutuste loendi ja seda 
regulaarselt uuendama. Loend tehakse 
üldsusele kättesaadavaks liikmesriigi ja 
komisjoni ametliku veebisaidi kaudu.

Selgitus

Teabevahetuse lihtsustamiseks ja huvitatud üldsuse paremaks teavitamiseks teevad 
liikmesriigid ja komisjon loendi kättesaadavaks ametlikul veebisaidil.

Muudatusettepanek 74
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Paralleelne importimine

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 lubab 
liikmesriik taimekaitsevahendi importi ja 
turuleviimist oma territooriumil paralleelse 
kaubanduse kaudu ainult pärast 
haldusmenetlust, tegemaks kindlaks, et see 
on identne juba lubatud 
taimekaitsevahendiga („võrreldav 
taimekaitsevahend”). Kui see on nii, saab 
imporditud taimekaitsevahend määratud 
liikmesriigi pädevalt asutuselt 
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samasussertifikaadi.
2. Taimekaitsevahendi importija taotleb 
määratud liikmesriigi pädevalt asutuselt 
taimekaitsevahendile, mida ta soovib 
importida, enne esimest importimist ja 
esimest turuleviimist samasussertifikaati.
3. Määratud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul, kas käesoleva 
lõike nõuded on täidetud.  Kui asutus teeb 
kindlaks, et käesoleva lõike nõuded on 
täidetud, saab importija kõnealusele 
vahendile samasussertifikaadi.
4. Taotleja vabastatakse 
taimekaitsevahendile loa väljastamiseks 
nõutava teabe, katse- ja uuringuaruannete 
esitamisest.
5. Taotluse saanud pädev asutus palub 
päritoluriigi pädeval asutusel:
a) teha kindlaks toote täpne koostis, et 
kontrollida selle identsust 
referentliikmesriigis lubatud 
taimekaitsevahendiga, ja
b) kontrollida, et toode oleks selles 
liikmesriigis lubatud vastavalt direktiivis 
91/414/EMÜ või käesolevas määruses 
sätestatud korrale.
6. Paralleelselt imporditavaid tooteid ei tohi 
ümber pakendada.
7. Samasussertifikaat aegub siis, kui aegub 
võrdlustoote luba või imporditud toote luba 
liikmesriigis, kust seda eksporditi. Kui 
võrdlustoote luba võetakse tagasi muul 
põhjusel kui tervist või keskkonda 
puudutavad põhjused, võib importija 
jätkata imporditud toote müümist ühe aasta 
jooksul alates loa tagasivõtmise 
kuupäevast.

Selgitus

Raportöör teeb õigesti, toetades paralleelset kaubandust käsitlevate selgete ja rangete 
eeskirjade kehtestamist ühenduse tasandil, pidades samal ajal silmas ühtlustamise, ohutuse ja 
järelevalve kõrge taseme saavutamist. Kuid selleks, et tagada imporditud toote identsus 
võrdlustootega, ei tohiks ümberpakendamist siiski lubada. Peale selle on kõik 
haldustoimingud, mis on seotud toote identsuse kindlakstegemisega ning kontrollimisega, kas 
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ta on eksportivas riigis lubatud, importiva liikmesriigi pädeva asutuse ning mitte taotleja 
kohustus.

Muudatusettepanek 75
Artikli 50 lõige 4 a (uus)

4 a. Lõikeid 1–3 ja artiklit 49 kohaldatakse 
ka taimekaitsevahenditele, mis on nõutavad 
väikesemahuliseks kasutuseks, kui 
taimekaitset ei ole võimalik muul moel 
majanduslikult mõistlikul viisil tagada. 
Erandina lõikest 1 ei ületa loa kehtivusaeg 
kolme aastat.

Selgitus

Võib tekkida vajadus anda väikesemahulise kasutusega vahendile piiratud kehtivusajaga 
luba, isegi kui toimeainele ei ole veel luba väljastatud või kui taimekaitsevahend on lubatud 
teises liikmesriigis, kuid tootja ei näita üles huvi oma vahendite turustamise vastu asjaomases 
liikmesriigis. See tundub olevat parim lahendus, sest väikesemahulise kasutusega 
taimekaitsevahendite valik on väga piiratud ning kasutatavad kogused ja kaasnevad riskid on 
suhteliselt väikesed. Vahendit tuleb kasutada ainult kontrolli all. 

Muudatusettepanek 76
Artikli 51 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
ilma loata taimekaitsevahendite keskkonda 
laskmine, kui liikmesriik, mille 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
toimub, on hinnanud saadaolevaid andmeid 
ning andnud uuringuks loa. Loaga võidakse 
piirata kasutatavaid koguseid ning 
töödeldavaid alasid ning selles võidakse 
sätestada täiendavaid tingimusi, et vältida 
kahjulikke mõjusid inimeste või loomade 
tervisele või ebasoodsat mõju keskkonnale, 
arvestades näiteks vajadust vältida jääke 
sisaldava sööda ja toidu sattumist 
toiduahelasse, välja arvatud juhul, kui 
sellekohased sätted on juba kehtestatud 
määrusega (EÜ) nr 396/2005.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.).

Muudatusettepanek 77
Artikkel 52

Taimekaitsevahendeid tuleb kasutada 
nõuetekohaselt.

Taimekaitsevahendeid tuleb kasutada 
nõuetekohaselt.

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

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

Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas hea 
taimekaitsetavaga ja hea 
keskkonnakaitsetavaga.

Vastavalt artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele võidakse vastu võtta 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli 
kohaldamiseks, kaasa arvatud nende 
põhimõtete suhtes kehtivad 
miinimumnõuded.

Vastavalt artikli 76 lõikes 3 nimetatud 
menetlusele võidakse vastu võtta 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli 
kohaldamiseks, kaasa arvatud nende 
põhimõtete suhtes kehtivad 
miinimumnõuded.

Direktiivi 2004/35/EÜ ei kohaldata, kui 
põllumajandusettevõtja suudab tõendada 
taimekaitsevahendi kohast kasutust, nagu 
sätestatud käesolevas määruses, muudes 
ühenduse õigusaktides ja asjaomase 
liikmesriigi õigusaktides.

Selgitus

„Hea keskkonnakaitsetava” on „hea taimekaitsetava” ja „integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtete” osa. Hea taimekaitsetava põhimõtteid tuleks võimaluse korral alati kohaldada, 
nende kohaldamiseks ei ole tähtaega vaja. Keskkonnavastutust ei tohiks kohaldada 
põllumajandusettevõtjate suhtes, kes tegutsevad kooskõlas taimekaitsevahendite kasutamise 
suhtes kehtivate eeskirjadega. Neid ei või lugeda süüliselt või hooletult toiminuks vastavalt 
direktiivi 2004/35/EÜ artikli 3 lõike 1 punktile b.
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Muudatusettepanek 78
Artikli 53 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab loa 
andnud liikmesriike viivitamata teavitama 
igasugusest selle taimekaitsevahendi või 
selles sisalduva toimeaine, taimekaitseaine 
või sünergisti kohta käivast uuest teabest, 
mis viitab, et taimekaitsevahendil on 
kahjulikke mõjusid, mille tõttu 
taimekaitsevahend, toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist ei vasta enam 
artiklites 29 ja 4 sätestatud kriteeriumidele.  

1. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab 
liikmesriike viivitamata teavitama 
igasugusest selle taimekaitsevahendi või 
selles sisalduva toimeaine, taimekaitseaine 
või sünergisti kohta käivast uuest teabest, 
mis viitab, et taimekaitsevahendil on 
kahjulikke mõjusid, mille tõttu 
taimekaitsevahend, toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist ei vasta enam 
artiklites 29 ja 4 sätestatud kriteeriumidele. 

Selgitus

Taimekaitsevahendit puudutav teave peab olema kättesaadav kõigile asjaomastele 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 79
Artikli 53 lõike 1 kolmas lõik

Selleks peab loa valdaja üles märkima ja 
aruannetes kajastama kõiki inimestel 
kahtlustatavad ebasoovitavaid reaktsioone, 
mis on seotud taimekaitsevahendi 
kasutamisega.

Selleks peab loa valdaja üles märkima ja 
aruannetes kajastama kõiki inimestel, 
loomadel ja keskkonnas kahtlustatavaid
ebasoovitavaid reaktsioone, mis on seotud 
taimekaitsevahendi kasutamisega.

Selgitus

Teave peaks sisaldama kahtlustatavaid ebasoovitavaid reaktsioone inimestel, loomadel ja 
keskkonnas. Viimane lõik jäetakse välja, sest kolmandates riikides on teistsugused sätted, 
mille tõttu taimekaitsevahendite kasutuse võrdlemine ELis muutub raskeks.  

Muudatusettepanek 80
Artikli 53 lõike 1 neljas lõik

Teavitamiskohustus hõlmab ka asjakohast 
teavet nende avalike asutuste otsuste või 
hinnangute kohta, kes annavad 
taimekaitsevahenditele või toimeainetele 
lubasid kolmandates riikides. 

välja jäetud

Selgitus

Teave peaks sisaldama kahtlustatavaid ebasoovitavaid reaktsioone inimestel, loomadel ja 
keskkonnas. Viimane lõik jäetakse välja, sest kolmandates riikides on teistsugused sätted, 
mille tõttu taimekaitsevahendite kasutuse võrdlemine ELis muutub raskeks.  
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Muudatusettepanek 81
Artikli 53 lõige 4

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab igal 
aastal edastama liikmesriigi pädevale 
asutusele, mis antud taimekaitsevahendile 
loa andis, kogu saadaoleva teabe soovitud 
tõhususe puudumise, resistentsuse 
kujunemise ning kõigi taimedel, taimsetel 
saadustel või keskkonnas avaldunud 
ootamatute tagajärgede kohta.

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab igal 
aastal edastama liikmesriikide pädevatele 
asutustele kogu saadaoleva teabe soovitud 
tõhususe puudumise, resistentsuse 
kujunemise ning kõigi taimedel, taimsetel 
saadustel või keskkonnas avaldunud 
ootamatute tagajärgede kohta.

Selgitus

Taimekaitsevahendit puudutav teave peab olema kättesaadav kõigile asjaomastele 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 82
Artikli 56 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav osa

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

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

Selgitus

Andmekaitse tuleks loa pikendamise ja läbivaatamismenetluste puhul tagada ka asutuste 
kogutud teabe suhtes. Andmekaitse peaks hõlmama kõiki asjaomaseid andmeid, mitte ainult 
hea laboritava või hea katsetava kohaselt saadud andmeid.

Muudatusettepanek 83
Artikli 56 lõike 1 teise lõigu punkt a

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

a) vajalikud loa andmiseks või loa 
tingimuste muutmiseks. 

Selgitus

Tuleks sätestada asjaolud, mille puhul rakendusala on erinev, näiteks kasutuse laiendamine 
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põllukultuuridelt kasvuhoonekultuuridele, mille puhul on vaja esitada täiendavaid andmeid. 

Muudatusettepanek 84
Artikli 56 lõike 1 teise lõigu punkt b

b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.

välja jäetud

Selgitus

Vt artikli 56 lõike 1 teise lõigu sissejuhatava osa selgitust. 

Muudatusettepanek 85
Artikli 56 lõike 1 kolmas lõik

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel. 

Kui aruanne, sealhulgas selle kokkuvõte, 
kuulub andmekaitse alla, ei tohi selle saanud 
ükski liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel. 

Selgitus

Vt artikli 56 lõike 1 teise lõigu sissejuhatava osa selgitust. 

Muudatusettepanek 86
Artikli 56 lõike 1 viies lõik

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

Uuringud, sealhulgas nende kokkuvõtted, 
kuuluvad samuti kaitse alla juhul, kui need 
olid vajalikud üksnes loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks. Andmekaitseperiood 
kestab viis aastat. Esimest kuni neljandat 
lõiku kohaldatakse mutatis mutandis.

Selgitus

Vt artikli 56 lõike 1 teise lõigu sissejuhatava osa selgitust. 
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Muudatusettepanek 87
Artikli 56 lõike 1 viies a lõik (uus)

Andmekaitset kohaldatakse ka kolmandate 
isikute suhtes, kes esitavad katse- ja 
uuringuaruandeid väikesemahulise 
kasutuse eesmärgil. Andmekaitseperioode 
võib pikendada vastavalt artikli 49 lõikele 4 
c.

Selgitus

Väikesemahulise kasutuse menetlustes esitatavaid andmeid tuleb samuti kaitsta. 

Muudatusettepanek 88
Artikli 56 lõike 3 sissejuhatav osa

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

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

Selgitus

Vt artikli 56 lõike 1 selgitust.

Muudatusettepanek 89
Artikli 56 lõike 3 punkt a

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

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

Selgitus

Komisjoni ettepanek on väga oluline edasiminek võrreldes praeguse olukorraga, sest selle 
eesmärk on tagada, et Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted suudaksid edasi 
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tegutseda. Muudatusettepaneku eesmärk on teksti selgitada.

Vt artikli 56 lõike 1 selgitust.

Muudatusettepanek 90
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Erandina lõikest 1, juhul kui katse- ja 
uuringuaruandeid on juba teisele tootele 
loa andmiseks kasutatud ja kaitseperiood ei 
ole veel läbi, on need aruanded ülejäänud 
perioodi jooksul kaitstud. 

Selgitus

On vajalik lisada viide uuringuandmetele, mille suhtes veel ikka kehtib kaitseperiood.  

Muudatusettepanek 91
Artikli 58 lõike 1 esimene lõik

1. Kõik isikud, kes soovivad saada 
taimekaitsevahendile luba, peavad enne 
testide või uuringute läbiviimist, esitama 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad 
kavatsevad taotluse esitada, päringu 
küsimusega, kas sama toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavale 
taimekaitsevahendile on luba juba antud. 
Seda päringut tehes tuleb tutvuda ka artikli 
54 kohaselt kättesaadavaks tehtud teabega.

1. Kõik isikud, kes soovivad saada 
taimekaitsevahendile luba, seda pikendada 
või see läbi vaadata, peavad enne testide või 
uuringute läbiviimist esitama selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad 
kavatsevad taotluse esitada, päringu 
küsimusega, kas sama toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavale 
taimekaitsevahendile on selles liikmesriigis
luba juba antud. Seda päringut tehes tuleb 
tutvuda ka artikli 54 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud teabega.

Selgitus

Andmekaitset tuleb samuti laiendada loa pikendamist ja läbivaatamist käsitlevatele 
andmetele, et kaitsta keskmise suurusega ettevõtteid ja taimekaitsetööstuse teaduspõhiseid 
valdkondi.

Muudatusettepanek 92
Artikli 58 lõike 1 teine lõik

Tulevane taotleja peab esitama kõik 
andmed tema poolt kasutamiseks välja 
pakutava toimeaine iseloomulike tunnuste 

välja jäetud
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ja lisandite kohta. Päringule tuleb lisada 
tõendid, et tulevane taotleja kavatseb luba 
taotleda.

Selgitus

Taotlust ei ole õige enne kaaluma hakata, kui ta on ametlikult esitatud. Piisab artiklis 54 
osundatud teabest.

Muudatusettepanek 93
Artikli 58 lõige 2

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on 
veendunud, et tulevane taotleja kavatseb 
luba taotleda, edastab ta talle varasemate 
asjaomaste lubade valdaja või valdajate 
nime ja aadressi ning teatab samal ajal 
lubade valdajatele taotleja nime ja aadressi.

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on 
veendunud, et tulevane taotleja kavatseb 
luba või selle pikendamist või läbivaatamist 
taotleda, edastab ta talle varasemate 
asjaomaste lubade valdaja või valdajate 
nime ja aadressi ning teatab samal ajal 
lubade valdajatele taotleja nime ja aadressi.

Selgitus

Vt artikli 58 lõike 1 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 94
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 loa või selle pikendamise või 
läbivaatamise taotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad võtma kõik 
mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele 
artikli 56 kohaselt kaitstud katse- ja 
uuringuaruannete jagamise osas, mida loa 
või selle pikendamise või läbivaatamise 
taotleja vajab taimekaitsevahendile loa 
saamiseks.

Selgitus

Vt artikli 58 lõike 1 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 95
Artikli 58 lõige 3 a (uus)
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 3 a. Kui liikmesriik leiab, et on võimalus 
monopoli tekkeks, kui tulevane taotleja 
ning sama toimeainet, taimekaitseainet või 
sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi 
lubade valdaja või valdajad ei jõua 
kokkuleppele selgroogsete loomadega 
seotud katse- ja uuringuaruannete 
jagamise osas, teavitab tulevane taotleja 
sellest liikmesriigi pädevat asutust. 
Sellegipoolest peavad osapooled kokku 
leppima, millistel kohtutel on jurisdiktsioon 
teises alaõigus nimetatud asjade üle.

Selgitus

Uues määruses peavad olema konkreetsed sätted ennetamaks monopolide teket 
taimekaitsevahendite turul.

Muudatusettepanek 96
Artikli 59 lõige 2

2. Tulevane taotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad rakendama 
kõiki abinõusid, et tagada selgroogsete 
loomadega seotud katsete ja uuringute 
jagamist omavahel. Katse- ja 
uuringuaruannete jagamisega seotud kulud 
tuleb kindlaks määrata õiglasel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil. Tulevane 
taotleja on kohustatud jagama ainult selle 
teabeosaga seotud kulusid, mille ta peab 
esitama vastavalt loa andmise nõuetele.

2. Tulevane taotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad rakendama 
kõiki abinõusid, et tagada selgroogsete 
loomadega seotud katsete ja uuringute 
jagamist omavahel. Katse- ja 
uuringuaruannete jagamisega seotud kulud 
tuleb kindlaks määrata õiglasel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil. Tulevane 
taotleja on kohustatud jagama kogu jagatava 
teabe genereerimise kulusid. Artikli 76 
lõikes 3 osutatud korras võetakse vastu 
määrus kulude kohta, mida tuleb arvesse 
võtta. 

Selgitus

Kui selle sätte alusel jagatavate kulude arvutamise alus on liiga kitsas, jäävad uuringutesse ja 
katsetesse suuri summasid investeerinud ettevõtted ebasoodsasse olukorda, mis oleks löök 
selle valdkonna kõige innovatiivsematele ettevõtetele. Teiste ettevõtete andmeid kasutada 
soovivad ettevõtted tõendavad vähemalt, et nad on teinud märkimisväärse rahalise 
pakkumise, enne kui nad saavad kõnealuseid andmeid kasutada.

Muudatusettepanek 97
Artikli 59 lõike 3 esimene lõik
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3. Kui tulevane taotleja ning sama 
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti 
sisaldava taimekaitsevahendi vastavate 
lubade valdaja või valdajad ei jõua 
kokkuleppele selgroogsete loomadega 
seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise 
osas, teavitab tulevane taotleja sellest 
liikmesriigi pädevat asutust. Sellegipoolest 
peavad osapooled kokku leppima, millistel 
kohtutel on jurisdiktsioon teises alaõigus 
nimetatud asjade üle.

3. Kui tulevane taotleja ning sama 
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti 
sisaldava taimekaitsevahendi vastavate 
lubade valdaja või valdajad ei jõua 
kokkuleppele selgroogsete loomadega 
seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise 
osas, kohaldatakse artikli 58 lõikes 3 ja 3 a 
sätestatud korda.

Selgitus

Loomi puudutavate katsete ja uuringute tulemuste jagamise osas kehtestatud läbirääkimiste ja 
õiglase kompenseerimise süsteem on sama, mis on sätestatud katsete kordamist takistavates 
üldeeskirjades. See süsteem näeb ette lahenduse ka olukordades, kus pooled ei jõua 
kokkuleppele.

Muudatusettepanek 98
Artikli 60 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Lõikes 1 osutatud ärihuvide osas loetakse 
konfidentsiaalseks ainult järgmised 
elemendid:

2. Lõikes 1 osutatud ärihuvide osas loetakse 
konfidentsiaalseks alati järgmised 
elemendid:

Selgitus

Ei tohiks kõrvale jätta seda, et konfidentsiaalseks loetakse ka muid asjaomaseid andmeid 
peale punktides a–c mainitute.

Muudatusettepanek 99
Artikli 60 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) selgroogsetel loomadel tehtavate 
katsetega seotud asutuste ja isikute nimed 
ning aadressid.

Selgitus

Asutusi ja isikuid käsitlevaid andmeid tuleks lugeda konfidentsiaalseks, kuna nende vastu 
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tunnevad sageli huvi radikaalsed loomakaitseorganisatsioonid.

Muudatusettepanek 100
Artikli 60 lõige 2 a (uus)

2 a. Katseandmetega, sealhulgas 
uuringuaruannetega, mille taotleja on 
esitanud, põhjendamaks käesoleva määruse 
kohaselt tehtud otsust lubada või muuta 
taimekaitsevahendit, võivad huvitatud 
pooled tutvuda konkreetsetes komisjoni, 
asutuse või liikmesriikide määratud 
asukohtades. Selliseid andmeid ei 
avalikustata koopiate tegemise või mis 
tahes muude avaldamisvahendite abil 
(sealhulgas elektrooniline avaldamine).

Selgitus

Üldsusel on õigustatud huvi teabele juurdepääsu vastu, mis tuleks käesoleva määruse 
kohaselt tagada kooskõlas Århusi konventsiooniga. Üldsuse teavitamise üldkontseptsiooniga 
tuleks aga vältida väärkasutust ja kõlvatut konkurentsi. Kavandatav lugemissaali 
kontseptsioon on õigesti tasakaalustatud, sest huvitatud kolmandatel isikutel on olemas 
juurdepääs konfidentsiaalsele teabele, kuid potentsiaalsed konkurendid ei saa süsteemi 
tundlike kaubanduslike andmete saamiseks väärkasutada.  

Muudatusettepanek 101
Artikli 63 lõige 2 a (uus)

 2 a. Liikmesriigid võivad keelata või piirata 
taimekaitsevahendi reklaamimist teatud 
meediakanalites.  

Selgitus

Selles valdkonnas kehtivad siseriiklikud piirangud on mõistlik säilitada. 

Muudatusettepanek 102
Artikli 64 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 
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üle. üle. Professionaalsete kasutajate suhtes 
kehtestatud arvepidamise kohustus ei ole 
karmim kui määrusega (EÜ) nr 852/2004 
kehtestatud kohustus.

Selgitus

Arvepidamise bürokraatlik koormus ei tohiks ületada määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatud 
koormust.

Muudatusettepanek 103
Artikli 64 lõike 1 teine lõik

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele.

Selgitus

Piisab sellest, kui taimekaitseteabe kohta peetakse arvet pädeva asutuse jaoks. Kohustused, 
mis ületavad praegust arvepidamise kohustust, on vastuolus bürokraatia ja halduskulude 
vähendamiseks tehtavate pingutustega.

Muudatusettepanek 104
Artikli 73 lõike 1 punkt i a (uus)

i a) katsete läbiviimine vähem tähtsate 
põllukultuuridega.

Selgitus

On märgatud, et loa valdajad laiendavad luba väikesemahulisele kasutusele suurte kulude 
tõttu vastumeelselt. On vaja stiimuleid, et vältida seda tüüpi kultuuridele mõeldud 
taimekaitsevahendite nappust.

Muudatusettepanek 105
Artikkel 74 a (uus)

Artikkel 74 a
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Kolme aasta jooksul pärast artikli 80 
esimeses lõigus sätestatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles kirjeldatakse 
vastastikuse lubade tunnustamise kogemusi 
tsoonis ja väljaspool tsooni piire, ning seda, 
kuivõrd saadud kogemustest lähtudes võiks 
tsoonipõhise süsteemi asendada üle-
euroopalise lubade andmise süsteemiga. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
asjakohased õigusloomega seotud 
ettepanekud.

Selgitus

Taimekaitsevahendite lubamise ühtlustatud korda loetakse käesoleva määruse eesmärgiks. 
Komisjoni poolt regulaarselt nõukogule ja parlamendile esitatav aruanne aitaks selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa.  

Muudatusettepanek 106
Artikkel 74 b (uus)

Article 74 b
Komisjon kontrollib käesoleva määruse 
tõhusust ja siseturule vastavust ning esitab 
kolme aasta jooksul pärast määruse 
kehtestamist ja hiljem iga viie aasta jooksul 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, lisades sellele vajadusel 
asjakohased muudatusettepanekud. Eriti 
tuleb arvesse võtta, kuivõrd juba on loodud 
taimekaitsevahendite siseturg.

Selgitus

Komisjon peaks kontrollima käesoleva määruse vastavust siseturu põhimõtetele ning kui 
siseturuga kokkusobivuses esineb puudusi, esitama muudatusettepanekud, et viia määrus 
siseturuga vastavusse.

Muudatusettepanek 107
Artikli 77 lõike 2 taane 3

– viie aasta jooksul alates nende lisasse 
võtmise pikendamise või heakskiidu 
pikendamise kuupäevast, kui tegemist on 
toimeainetega, mille võtmine I lisasse aegub 
kuni kahe aasta jooksul pärast käesoleva 

– viie aasta jooksul alates nende lisasse 
võtmise pikendamise või heakskiidu 
pikendamise kuupäevast, kui tegemist on 
toimeainetega, mille võtmine I lisasse aegub 
kuni kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
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määruse avaldamist. Käesolevat sätet 
kohaldatakse ainult pikendamiseks või 
heakskiitmiseks vajalikele andmetele, mille 
kohta on antud tõend, et nad vastavad hea 
laboritava põhimõtetele, kuni kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
avaldamist.

määruse avaldamist. 

Selgitus
Andmekaitse ja konfidentsiaalsus peaksid kehtima kõigi asjaomaste andmete, mitte ainult 
heale laboritavale vastavate andmete suhtes.

Muudatusettepanek 108
Artikli 77 lõige 3

3. Kui lõike 1 või lõike 2 alusel 
kohaldatakse direktiivi artiklit 13, kehtivad 
sellele kõik direktiivi puudutavad erireeglid, 
mis on sätestatud selles ühinemisaktis, mille 
alusel liikmesriik ühendusega liitus.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel 
kohaldatakse artikli 58 sätteid. Kui lõike 1 
või lõike 2 alusel kohaldatakse direktiivi 
artiklit 13, kehtivad sellele kõik direktiivi 
puudutavad erireeglid, mis on sätestatud 
selles ühinemisaktis, mille alusel liikmesriik 
ühendusega liitus.

Selgitus

Mis puudutab toimeaineid ja „olemasolevaid” preparaate – st neid, mis olid turul juba 26. 
juulil 1993. aastal ja mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid –, siis käesolevas 
määruses sätestatud kohustuslike läbirääkimiste ja õiglase kompensatsioonisüsteemi 
kohaldamise tõhususe osas ei tohiks jääda ruumi kahtlustele. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete juurdepääsu takistamine andmetele – nõudes vastutasuks alati läbirääkimisi ja 
rahalist kompensatsiooni – , mis on hädavajalikud „olemasolevaid toimeaineid" sisaldavate 
preparaatidega seotud lubade säilitamiseks, oleks äärmiselt tõsiste tagajärgedega nende 
ettevõtete ellujäämise seisukohalt ning mõjutaks põllumajandust, tekitades 
taimekaitsevahendite tööstuses põhikultuuride haigustega võitlemiseks eluliselt vajalike 
taimekaitsevahendite toimeainete ja toodete tagasivõtmise tõttu lõhesid.

Muudatusettepanek 109
I lisa

Lisa välja jäetud.

Selgitus

Selline tsoonideks jagamine tundub kohatu, sest määratud tsoonid ei ole piisavalt 
homogeensed.

Muudatusettepanek 110
II lisa punkt 3.6.1
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3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust 
ning teatud elanikkonnagruppide 
vastuvõtlikkust. 

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada asjakohane
ohutusvaru, võttes arvesse nende mõjude 
laadi ja raskust ning teatud 
elanikkonnagruppide vastuvõtlikkust, nagu 
näiteks fertiilses eas naised, embrüod, 
looted ja lapsed kuni puberteediea lõpuni.  

Muudatusettepanek 111
II lisa punktid 3.6.2 – 3.6.5

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

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

3.6.4. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühtsete põhimõtete kohaselt 
läbiviidud hindamine näitab soovitatavatel 
kasutustingimustel kasutajate, töötajate, 
kõrvaltvaatajate ja tarbijate nõuetekohast 
kaitset vähemalt ühe taimekaitsevahendi 
vaadeldud kasutuse suhtes. 
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hindamise põhjal ei liigitata seda direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

3.6.5. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat 
sisesekretsiooni kahjustavaid omadusi, mis 
võivad olla inimestel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

Selgitus

Piirkriteeriumid kitsendavad loa saanud vahendite nomenklatuuri märgatavalt. Loa 
väljastamise menetlus, kus ei võeta arvesse tegelikku kasutust ja kokkupuudet, õõnestab riski 
hindamisele tuginevate otsuste põhimõtet. See toob kaasa paljude ohutute vahendite/kasutuste 
järkjärgulise kõrvalejätmise. Neid kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete 
tuvastamiseks ja mitte ainete tagasilükkamiseks ilma kohase hindamiseta.

Muudatusettepanek 112
II lisa punkti 3.7.1 teise lõigu punkti c alapunkt ii 

ii) Seireandmed näitavad, et toimeaine 
kaugedasikandumine keskkonnas, mille tõttu 
see võib üle kanduda vastu võtvasse 
keskkonda, võis toimuda õhu, vee või 
rändliikide vahendusel; või

ii) Seireandmed näitavad, et toimeaine 
kaugedasikandumine keskkonnas, mille tõttu 
see võib üle kanduda vastu võtvasse 
keskkonda, võis toimuda õhu või vee 
vahendusel; 

Selgitus

Rändliike puudutavale viitele puudub teaduslik põhjendus.

Muudatusettepanek 113
II  lisa punktid 3.7.2  – 3.7.3

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

Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile,
on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine.

3.7.2.1. Püsivus
Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui:
– selle poolestusaeg merevees on pikem kui 

60 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevees 

on pikem kui 40 päeva, või
– selle poolestusaeg meresettes on pikem 

kui 180 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevee 

settes on pikem kui 120 päeva, või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 

120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja poolt kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.

3.7.2.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab bioakumuleerumise 
kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni 
tegur on suurem kui 2000. 
Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel
Kasutada võib nii magevee- kui 
mereloomadelt saadud andmeid.

3.7.2.3. Toksilisus
Toimeaine vastab toksilisuse kriteeriumile, 
kui:
– pikaajalise täheldatava toimeta doos 

mere- või mageveeorganismidel on 
väiksem kui 0,01 mg/l, või

– aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 2. 
kategooria), mutageenide (1. või 2. 
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või

– leidub muid tõendeid kroonilise 
toksilisuse kohta vastavalt liigitustele:  T, 
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R48 või Xn; R48 vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ.

3.7.3. Toimeainet ei loeta artikli 4 nõuetele 
vastavaks, kui see on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.
Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.

3.7.3.1. Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui:
–selle poolestusaeg mere-, mage- või 

suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
–selle poolestusaeg mere-, mage- või 

suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või

–selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva

Selgitus

Luba peaks põhinema riski hindamisel. Taimekaitsevahendite ja muude vahenditega seotud 
tegelikud riskid põhinevad tegelikul kasutusel ning doseerimisel ja muudel teguritel. 
Kavandatavad kriteeriumid ei kajasta tegelikke riske keskkonnale. See toob kaasa paljude 
ohutute vahendite/kasutuste järkjärgulise kõrvalejätmise. Neid kriteeriume tuleks kasutada 
asenduskõlblike ainete tuvastamiseks ja mitte ainete tagasilükkamiseks ilma kohase 
hindamiseta.

Muudatusettepanek 114
II lisa punkt 3.8.2

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

välja jäetud
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realistlikes kasutustingimustes on tühine.

Selgitus

Sisesekretsiooni kahjustavate omaduste kohtlemiseks muudest toksikoloogilistest omadustest 
erinevalt ei ole teaduslikku alust. Sisesekretsioonile kahjulikku toksilist mõju on juba 
arvestatud maksimaalsetes kokkupuutemäärades, mida loetakse inimestele ja keskkonnale 
ohutuks. Sisesekretsiooni kahjustamine ei tohi olla toimeainete kõrvalejätmise ainus 
kriteerium.

Muudatusettepanek 115
Annex II punkt 4

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:
– selle aktsepteeritav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuutumise 
vastuvõetav ulatus on oluliselt väiksemad 
kui enamikul heakskiidetud toimeainetel;
see vastab kahele püsiva, bioakumuleeruva 
ja toksilise aine kriteeriumile;

Toimeaine liigitatakse ja kiidetakse artikli 
24 kohaselt asenduskõlbliku ainena heaks, 
kui 

– on põhjusi muretsemiseks seoses kriitiliste 
mõjude laadiga, mis koos 
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega 
võivad tekitada kasutusolukordi, mis võivad 
siiski kujuneda probleemseteks, vaatamata 
väga rangele riskijuhtimisele (näiteks 
ulatuslikud isiklikud kaitsevahendid või 
väga suured puhvertsoonid);

– on põhjusi muretsemiseks seoses kriitiliste 
mõjude laadiga, mis koos 
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega 
võivad tekitada kasutusolukordi, mis võivad 
siiski kujuneda probleemseteks, vaatamata 
väga rangele riskijuhtimisele (näiteks 
ulatuslikud isiklikud kaitsevahendid või 
väga suured puhvertsoonid);

– see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid 
isomeere.

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

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

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal ei liigitata seda direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

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

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

Selgitus

Taimekaitsevahendite reguleerimine nende toimeainete omaduste alusel, kus ei võeta arvesse 
tegelikku kasutust ja kokkupuudet, õõnestab riski hindamisele tuginevate otsuste põhimõtet. 
See toob kaasa paljude ohutute vahendite/kasutuste järkjärgulise kõrvalejätmise. Neid 
kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete tuvastamiseks ja mitte ainete 
tagasilükkamiseks ilma kohase hindamiseta. Üle võetud II lisa punktidest 3.6–3.7.
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Praegu määruse projektis kasutatavad „asenduskõlbliku aine” kriteeriumid vastavad 
taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevatele riskidele väga vähe või üldse mitte.

Muudatusettepanek 116
IV lisa punkti 3 esimene lõik

Oluliselt ebasoodsamad praktilised või 
majanduslikud tagajärjed kasutajale 
tähendavad töövõtete või äritegevuse jaoks 
tekkivat suurt, arvuliselt mõõdetavat 
takistust, mis ei võimalda sihtorganismi 
piisaval määral tõrjuda. Selline takistus võib 
olla näiteks olukord, kus alternatiivse aine 
või ainete kasutamiseks vajalikke tehnilisi 
rajatisi ei ole saadaval või nende hankimine 
ei ole majanduslikult teostatav.

Oluliselt ebasoodsamad praktilised või 
majanduslikud tagajärjed kasutajale 
tähendavad töövõtete või äritegevuse jaoks 
tekkivat suurt, arvuliselt mõõdetavat 
takistust, mis ei võimalda sihtorganismi 
piisaval määral tõrjuda või kahjustavad 
põllumajandusliku tegevuse 
konkurentsivõimet. Selline takistus võib olla 
näiteks olukord, kus alternatiivse aine või 
ainete kasutamiseks vajalikke tehnilisi 
rajatisi ei ole saadaval või nende hankimine 
ei ole majanduslikult teostatav.

Selgitus

Tuleb kaitsta ühenduse põllumajanduse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 117
IV lisa punkti 3 teine a lõik (uus)

Võrdlevas hindamises võetakse arvesse loa 
valdajatest väikekasutajaid.

Selgitus

Vt artikli 48 lõike 1 punkti c muudatusettepaneku selgitust.
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