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LÜHISELGITUS

Pestitsiidide ehk taimekaitsevahendite kasutamine annab põllumajandustootjatele ja tarbijatele 
olulise eelise, aidates tagada laias valikus hinnalt soodsate põllumajandustoodete 
usaldusväärsete varude olemasolu. Taimekaitsevahendid võivad mängida kaalukat rolli ka 
põllukultuuridest toodetavate biokütuste edasises väljatöötamises ja rakendamises. Samas on 
pestitsiidide eesmärgiks teatavate organismide hävitamine ja seetõttu võivad need avaldada ka 
soovimatut kahjustavat mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Pestitsiidide vastutustundliku 
ja säästva kasutamise tagamiseks on antud valdkonnas järgitud alates 1979. aastast Euroopa 
poliitikat.

Praegune olukord ei ole siiski ideaalne: keskkonnas (õhus, pinnases ja vees) võib ikka veel 
leida soovimatus koguses teatud pestitsiide, mis on potentsiaalseks ohuks inimestele ja 
keskkonnale. Neid puudujääke kirjeldatakse selgelt komisjoni hiljuti avaldatud „Pestitsiidide 
säästva kasutamise temaatilises strateegias” ning nende puuduste kõrvaldamiseks on komisjon 
teinud kaks õigusloomega seotud ettepanekut, s.o määruse taimekaitsevahendite turuleviimise 
kohta (KOM(2006)388) ja käesoleva määruse, mis käsitleb nende kasutamist. Mõlemaid 
ettepanekuid tuleb seega vaadelda ühiselt.

Arvamuse koostaja pooldab komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on:

§ nõuda, et liikmesriigid koostaksid riiklikud tegevuskavad, mis hõlmavad 
põllukultuuride inventuuri, riskirühma kuuluvaid tegevusi või valdkondi ning sobivaid 
lahendusi koos eesmärkide ja ajakavadega nende saavutamiseks;

§ võtta kasutusele kohustuslik pestitsiidide turustajate ja professionaalsete kasutajate 
koolitamise süsteem;

§ anda rohkem ja paremat teavet pestitsiidide müügikohtades ning samuti laiale 
avalikkusele;

§ korraldada töötlemisvahendite korrapäraseid tehnilisi ülevaatusi ja hooldusi, kasutades 
ühtlustatud standardeid;

§ võtta kasutusele veekeskkonda kaitsvad erieeskirjad, nagu kaitseribade piiritlemine ja 
triivi piiramist käsitlevad muud meetmed;

§ ja mis eriti oluline, keelata õhust pihustamine, et ennetada pihustatava aine triivimise 
ohtu, kuid jättes võimaluse liikmesriikidele teha (selgelt määratletud) erandeid.

Arvamuse koostaja tervitab kavandatavat ühtlustamist, mis on oluline nii rahvatervise ja 
keskkonnakaitse tagamiseks kogu ühenduse piires kui ka võrdsete võimaluste loomiseks 
põllumajandustootjate ja taimekaitsetoodete jaoks. Pidades silmas erinevate liikmesriikide 
mitmekesiseid geograafilisi, põllumajanduslikke ja klimaatilisi tingimusi, nõustub arvamuse 
koostaja ka ulatusliku paindlikkusega, mida võimaldatakse liikmesriikidele praktilise 
rakendamise tasandil. Siiski on arvamuse koostaja seisukohal, et kemikaalivaba taimekaitse 
kasutamist saaks veelgi enam soodustada heade tavade levitamise ja integreeritud taimekaitse 
pideva kohaldamise teel.



PE 382.627v02-00 4/11 AD\661409ET.doc

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 2 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide sätete kohaldamist.

2. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide sätete või pestitsiidide 
vähemohtlikku kasutamist edendavate 
muude riiklike fiskaalmeetmete
kohaldamist.

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma vabadus soovi korral edendada pestitsiidide säästvamat 
kasutamist fiskaalvahendite abil.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Vähemohtlike taimekaitsevahendite 
kasutamise edendamiseks võivad 
liikmesriigid anda toetusi või võtta
fiskaalmeetmeid. Sel eesmärgil võib muu 
hulgas kehtestada pestitsiidimaksu kõigi 
toodete suhtes, välja arvatud 
kemikaalivabad tooted või 
taimekaitsevahendid, mille riskiaste on 
madal või vähendatud, nagu on 
määratletud määruse (EÜ) nr [...] 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
artikli 46 lõikes 1 ja artikli 46a lõikes 1.

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma vabadus soovi korral edendada pestitsiidide säästvamat 
kasutamist fiskaalvahendite abil.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) pestitsiid – taimekaitsevahend, nagu on 
määratletud määruses (EÜ) nr [...] 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta.

Selgitus

Mõisteid „pestitsiid“ ja „taimekaitsevahend“ kasutatakse direktiivi tekstis vahet tegemata.
Selguse ja õiguskindluse eesmärgil on oluline määratleda termin „pestitsiid“.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

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

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude vähendamise eesmärgid, meetmed ja 
ajakavad. Eesmärgid peavad vastama 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 16 sätetele.

Selgitus

Riiklike tegevuskavade peamine eesmärk peab olema pestitsiidide kasutamisest tulenevate 
riskide ja ohtudega võitlemine, mitte niivõrd võitlemine nende tegeliku kasutamise vastu.
Oluline on rajada riiklikud tegevuskavad ka veepoliitika direktiivi eesmärkidele tuginedes.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 1 esimene a lõik (uus)

. Integreeritud kahjuritõrje, nagu see on 
määratletud artiklis 13, on osa riiklikest 
tegevuskavadest, kusjuures eelistatakse 
taimekaitsemeetmeid, mis kasutavad 
kemikaalivabu tehnikaid.

Selgitus

Tuleb edendada integreeritud taimekaitset.
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Muudatusettepanek 6
Artikli 6 lõige 1

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

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiide 
müüvate turustajate juures töötab vähemalt 
üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus ja kes on müügikohas kohapeal 
kättesaadav, et teavitada kliente pestitsiidide 
kasutamisest.

Or. es

Selgitus

Teavet võib jagada nii toote müügikohas, kui ka mõnikord ettevõttes.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 7

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

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
professionaalsetele ja 
mitteprofessionaalsetele kasutajatele, 
eelkõige seoses pestitsiidide mõjudega 
põllumajandustootmisele, tervisele ja 
keskkonnale ning kemikaalivabade 
alternatiividega.

Or. es

Selgitus

Oluline on korraldada tasakaalustatud teadlikkuse tõstmise kampaania, milles tuleb välja 
tuua kõik eelised ja puudused. Pestitsiidide kasutamisel on ka omad eelised, nagu 
maksimaalse saagi tagamine, põllumajandustoodete parem kvaliteet, mulla erosiooni 
vähendamine, taimetervise nõuetele vastavus ning põllumajandustoodete rahvusvahelise 
kaubanduse hõlbustamine.
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Muudatusettepanek 8
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses, eelkõige 
selliste veekogude läheduses, mida 
kasutatakse joogivee saamiseks, 
eelistatakse:

Or. de

Selgitus

Inimeste joogivee saamiseks kasutatavaid veekogusid tuleks eraldi kaitsta, et tagada 
veepoliitika raamdirektiivi artikli 7 nõuete täitmine.

Muudatusettepanek 9
Artikli 11 teine lõik

Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

Keelustamise või piiramise aluseks peavad 
olema asjakohased riskihinnangud.

Selgitus

Oluline on viia läbi tundlikel aladel (taimestiku, loomastiku või tundlike elanikerühmade, 
näiteks laste seisukohast) väga range analüüs, mis teeks kindlaks, kas pestitsiidide kasutamist 
tuleks vähendada või tuleks see hoopis keelata. Seda tuleb uurida igal üksikjuhul eraldi, 
tuginedes ühtlasi riskianalüüsile.

Muudatusettepanek 10
Artikli 12 lõike 1 sissejuhatus

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

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

Or. es
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Selgitus

Tuleks selgitada, et komisjoni esitatud meede ei ole kohaldatav erakasutuse suhtes.

Muudatusettepanek 11
Artikli 12 lõike 1 punkt d

d) töötlemisseadmete puhastamine. d) töötlemisseadmete ja tarvikute, kaasa 
arvatud pihustusseadmete ja kemikaalide 
ettevalmistamine, käitlemine, puhastamine 
ja ladustamine.

Muudatusettepanek 12
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid edendavad madala või 
vähendatud riskiastmega 
taimekaitsevahendite kasutamist, nagu on 
määratletud määruse (EÜ) nr [...] 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
artikli 46 lõikes 1 ja artikli 46a lõikes 1.

Selgitus

Liikmesriigid edendavad pestitsiidide säästvamat ja keskkonnaohutumat kasutamist. Lisaks 
on oluline seostada käesolev direktiiv määruse eelnõuga taimekaitsevahendite turuleviimise 
kohta.

Muudatusettepanek 13
Artikli 13 lõige 2

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

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist ning esitavad iga
põllukultuuri kohta kirjeldused 
integreeritud taimekaitse headest tavadest, 
eelistades kemikaalivaba taimekaitset.

Selgitus

Taimekaitse kemikaalivabade meetodite head tavad aitavad professionaalsetel kasutajatel 
teha seoses taimekaitsega keskkonnaohutuid valikuid.
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Muudatusettepanek 14
Artikkel 15

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

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga kolme aasta järel aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja riiklike tegevuskavade 
hindamisest ning teeb vajaduse korral 
muudatusettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Teabe ja heade tavade vahetus

Komisjon loob foorumi teabe ja heade 
tavade vahetuseks pestitsiidide säästva 
kasutamise ja integreeritud kahjuritõrje 
valdkonnas.

Selgitus

Pestitsiidide säästva kasutamise ja integreeritud kahjuritõrje oluline tegur on teabe ja heade 
tavade vahetus liikmesriikide ja teiste huvitatud isikute vahel. See tähendab, et ratast ei pea 
iga kord uuesti leiutama. Kaasata võib olemasolevad algatused (näiteks Euroopa algatus 
põllumajanduse säästva arengu kohta).

Muudatusettepanek 16
Artikli 20 lõike 1 teine lõik

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile.

Or. de
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Selgitus

Nõuetekohane pestitsiididega töötlemine on tagatud eelmise määruse kohaselt.
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