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LÜHISELGITUS

Taimekaitsevahendid on põllumajanduse ja toidu tootmise jaoks hädavajalikud. Samal ajal 
kujutab nende kasutamine endast ohtu keskkonnale ja rahvatervisele. Seetõttu võeti 1991. 
aastal vastu hulgaliselt õigusakte, mille tulemusena uuriti kõiki niisuguste toodete varusid 
kogu ELis. Selle tulemuseks oli ainete arvu märgatav vähenemine turul: 969 ainest, mida 
lähemalt uuriti, on praegu turul lubatud vaid 77 ja 420 puhul ei ole praeguseni otsust 
langetatud. Siiski on taimekaitsevahendid veel keskkonnaprobleemiks. Kõnealused ained on 
peaaegu kindlasti elukeskkonnale kahjulikud ning see võib tekitada probleeme, näiteks 
põllukultuuride pritsimisel.

Igal aastal laseb tootmisharu turule umbes viis uut toimeainet. Mitmed taimekaitsevahendid 
toodetakse nende ainete baasil. Asjaomased uuringud on keerulised ja kallid. Tootmisharu 
hinnad iga toimeaine kohta küündivad umbes 200 miljoni euroni aastas. Osaliselt kõrgete 
uurimiskulude tõttu on toimunud oluline turukontsentratsioon nii ülemaailmselt kui ka 
Euroopas. Uute taimekaitsevahendite ülikõrge hinna tõttu arendatakse neid peamiselt 
tähtsamate põllukultuuriliikide jaoks, eelkõige nende jaoks, mida eelkõige teatakse viie enam 
levinud põllukultuuriliigina: riis, nisu, mais, soja ja puuvill. Vähem tähtsate põllukultuuride 
jaoks, nagu kartul, tomat ja porrulauk, mõeldud vahendeid arendatakse sageli viie enam 
levinud põllukultuuriliigi jaoks mõeldud toodetes olevatest toimeainetest.

Praeguse olukorra tõttu teeb komisjon ettepaneku mitmeks oluliseks muudatuseks:

Ainete heakskiitmine on edaspidi tsentraliseeritum ning leiab aset Euroopa tasandil, andes 
suurema rolli Euroopa Toiduohutusametile, samal ajal on komisjon otsesemalt kaasatud 
järelevalvesse.

Liikmesriikide kolmes tsoonis (põhjas, keskosas ja lõunas) kiidetakse taimekaitsevahendid 
heaks vastastikuse tunnustamise kaudu – tingimusel et toode ei sisalda aineid, mida tuleks 
piirata.

§ Soodustatakse vähem kahjulike toodete arendamist: madala riskiastmega ainetele antakse 
pikem andmekaitseperiood ja pikem esialgne heakskiidu kehtivuse periood.

§ On olemas säte vähem tähtsate põllukultuuride jaoks: liikmesriigid võivad kiita heaks 
tähtsama põllukultuuri puhul kasutatava taimekaitsevahendi kasutamise teiste 
põllukultuuride puhul, kui see on silmnähtavalt tõhus.

§ Et vältida korduvaid loomkatseid, tuleb jagada selgroogsete loomade uuringutest saadud 
testitulemusi.

§ Lühemaajaline heakskiitmine ja lubade väljastamise menetlused: samal ajal kui 
heakskiitmine vanade eeskirjade kohaselt võtab aega vähemalt viis aastat, sätestatakse 
nüüd 25 kuu pikkune periood.

Arvamuse koostaja kiidab komisjoni ettepaneku heaks. See sisaldab märkimisväärseid 
täiendusi praeguse olukorraga võrreldes. Kuid ta tahab teha siiski mõningad edasised 
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täiendused:
§ Esiteks on vaja kehtestada selged ja objektiivsed kriteeriumid, et määrata kindlaks, 

milliseid aineid võib nimetada madala riskiastmega aineteks. Vähem kahjulike 
taimekaitsevahendite arendamise soodustamiseks antakse madala riskiastmega aineid 
sisaldavatele toodetele pikem andmekaitseperiood ja seega pikem kulude katmise 
periood. Lisatakse ka uus „madala riski” kategooria.

§ Teiseks on vaja julgustada toodete arendamist vähem tähtsate põllukultuuride jaoks. 
Arvamuse koostaja teeb seega kolm muudatusettepanekut. Heakskiitmise menetlust 
võib teha tasuta, loa taotlejad võivad oodata andmekaitseperioodi pikendamist ning 
luuakse Euroopa edendusfond väikese ulatusega heakskiitude jaoks.

§ Kolmas vastuoluline punkt puudutab vastastikust tunnustamist. See peaks loomulikult 
olema osa ainete Euroopa tasandil heakskiitmise süsteemist. Kuid võib olla soovimatu 
jätta liikmesriigid kõrvale lõpliku otsuse tegemisest heakskiitmise kohta nende 
territooriumil, sest looduslikud tingimused (pinnas, vesi, kliima) võivad olla 
märkimisväärselt erinevad, isegi ühe tsooni piires.

§ Neljandaks tahab arvamuse koostaja aidata kaasa edasisele loomkatsete 
vähendamisele uute taimekaitsevahendite arendamisel.

§ Lõpuks kaalus arvamuse koostaja tootmisharu ning eelkõige taotlejate seisukohta. 
Lühemad heakskiitmise ja kehtivuse perioodid on tootmisharu jaoks suurim võit. Kuid 
mõnel juhul võiks heakskiitmise perioodi mõnevõrra lühendada, mis oleks seega 
taotlejate seisukoha edasine tugevdamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Loomkatsete vältimiseks peaks 
katsetusi selgroogsete loomadega tegema 
käesoleva määruse kohaldamisel üksnes 
viimase võimalusena. Olemasolevaid 
selgroogseid loomi hõlmavatest uuringutest 
saadud tulemusi tuleb uute 
taimekaitsevahendite arendamise protsessis 
jagada. Kooskõlas nõukogu 24. novembri 
1986. aasta direktiiviga 86/609/EMÜ 
katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta* tuleb selgroogseid 
loomi hõlmavad uuringud samuti 
asendada, neid piirata või kasutada 
viimistletumaid uurimismeetodeid. 
Nimetatud määruse rakendamine peaks 
võimaluse korral põhinema sobivate 
alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. 
Hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist peab komisjon vaatama 
läbi selgroogseid loomi hõlmavate 
uuringute tulemuste andmekaitse-eeskirjad 
ning neid vajaduse korral muutma.
___________________

EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1. Direktiivi on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/65/EÜ (ELT L 230, 16.9.2003, lk 
32).

Selgitus

Korduvate loomkatsete vältimise meetmeid tuleb tugevdada. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) Taimekaitsevahendite arendamise 
edendamiseks tuleb soodustada madala 
riskiastmega või juba turul olevatest 
toodetest madalama riskiastmega toodete 
turuleviimist. Tuleb sätestada selged ja 
objektiivsed kriteeriumid sellise 
riskiastmega toodete määratlemiseks.

Selgitus

Ettepanek sisaldab soodustusi madala riskiastmega toodete kasutamiseks. Kuid määratlus ei 
ütle, millised ained peaksid tingimustele vastama. Artiklis 22 esitatakse väga üldine 
määratlus, mida võib tõlgendada mitmel erineval viisil. Ettevõtjad vajavad siiski selgust ja 
õiguskindlust, eriti arvestades kulukaid investeeringuid uute ainete arendamisega seotud 
uuringutesse.

Muudatusettepanek 3
Artikkel 1
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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, keskkonnale vähem 
kahjuliku toimega toodete arendamise 
soodustamise ning nende kasutamise ja 
kontrolli kohta ühenduse piires. Määruse 
eesmärk on soodustada ka piiratud 
kasutamiseks mõeldud toodete arendamist. 

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.

Selgitus

Vähem kahjulike taimekaitsevahendite arendamise soodustamine on väga oluline eesmärk 
ning peaks olema osa määruse sisust.

Praeguses ettepanekus on määruse eesmärk toodud ära ainult põhjendustes. Eesmärk tuleks 
sätestada esimestes artiklites. 

Muudatusettepanek 4
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;

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 punkt 9 b (uus)
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9 b) identne –
taimekaitsevahendid loetakse identseteks, 
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;

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 punkt 20 a (uus)

20 a) hea katsetava –
katsete läbiviimine kooskõlas direktiiviga 
2004/10/EÜ;

Selgitus

Peatükis V kasutatud mõiste määratlus.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 punkt 21 a (uus)

21 a) hea põllumajandustava –
Riiklikult lubatud ohutu 
taimekaitsevahendite kasutamine tegelikes 
tingimustes, mis on kooskõlas tõhusa 
kahjuritõrjega. Kõnealune tava hõlmab 
määrade ulatust taimekaitsevahendite 
kasutamisel kuni kõrgeima lubatud 
kasutusmäärani, mida tuleb rakendada 
viisil, mis tagab väikseima jäägi hulga, 
milleni on võimalik jõuda.
Lubatud ohutud kasutused määratakse 
kindlaks riiklikul tasandil ja need 
hõlmavad riiklikult registreeritud või 
soovitatud kasutusi, mille puhul võetakse 
arvesse rahvatervise ja töötervishoiu ning 
keskkonnaohutuse kaalutlusi.
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Tegelikud tingimused hõlmavad ka kõiki 
etappe tootmises, ladustamises, transpordis 
ning toiduainete ja loomasööda 
turustamises.

Selgitus
Määrusesse tuleks lisada Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hea põllumajandustava 
määratlus.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 punkt 21 b (uus)

21 b) väikesemahulised kasutused –
taimekaitsevahendi kasutamine kultuuril, 
mida selles liikmesriigis laialdaselt ei 
kasvatata, või kasutamine laialdaselt 
kasvatataval kultuuril mõne piiratud või 
harvaesineva ja erakorralise vajaduse 
rahuldamiseks või kasutamine seemnetel.

Selgitus

Artiklis 49 kasutatud mõiste „väikesemahulised kasutused” määratlus.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõige 1

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades võib eeldada, et 
nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele.

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades võib eeldada, et 
nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele. Kõnealuseid tingimusi tuleb 
kasutada piirkriteeriumina.

Selgitus

Luba ei tohiks anda ühelegi ainele, millel on eeldatavad või tegelikud kantserogeensed, 
mutageensed, paljunemisvõimet kahjustavad, sisesekretsiooni kahjustavad ja allergiat 
tekitavad omadused, ega ainele, mis on püsiv, bioakumuleeruv või toksiline või on muul viisil 
murettekitav. 

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

inimeste (pidades eelkõige silmas tundlikke 
rühmi nagu rasedad, looted ja lapsed) ega 
loomade tervisele, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele;

Selgitus

Ettevaatusprintsiibi kohaselt ei tohiks ained avaldada negatiivset mõju inimeste, eriti tundlike 
rühmade, näiteks loodete ja laste tervisele. See on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
reageeringuga (Euroopa Parlamendi resolutsioon P5_TA(2002)0276) komisjoni varasemale 
teatisele direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta. 

Muudatusettepanek 11
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Taotlust võib ühiselt hinnata mitu riiki, 
kes tegutsevad referentliikmesriikidena.

Selgitus

Kõnealust korda kohaldatakse ka taotluste hindamisel direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt ning 
sellel on märkimisväärne mõju toimeainete hindamisaruande kiirusele ja kvaliteedile.

Muudatusettepanek 12
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. Kümne 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 kümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile, mis teavitab teisi liikmesriike.

Liikmesriik võib konsulteerida ametiga. Liikmesriik võib konsulteerida ametiga.



PE 382.540v02-00 10/21 AD\661411ET.doc

ET

Selgitus

Oluline on kiirendada uute innovatiivsete toodete turulepääsu. Referentliikmesriigid võiksid 
alustada kättesaadava teabe hindamist juba enne artikli 9 lõikes 3 sätestatud teatise esitamise 
kuupäeva. Seetõttu näib kümne kuu pikkune periood mõistlik ja soovitav.

Muudatusettepanek 13
Artikli 14 lõige 2

2. Pikendamine jääb kehtima piiramatuks 
ajaks.

2. Pikendamine jääb kehtima kuni 
kümneaastaseks perioodiks. Luba on 
võimalik korduvalt pikendada.

Selgitus

Heakskiit ei tohiks olla pärast esimest pikendamist piiramatu ajaga. See oleks vastuolus 
ettevaatusprintsiibiga. Otsused tuleks teha praeguste teaduslike ja tehniliste teadmiste 
valguses vastavalt artikli 4 lõikes 1 sätestatule. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 15 lõige 1

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
nimetatud taotluse liikmesriigile ja taotluse 
koopia teistele liikmesriikidele, komisjonile 
ja ametile hiljemalt kolm aastat enne esmase 
heakskiidu kehtivusaja lõppu.

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
nimetatud taotluse asjaomasele 
liikmesriigile ja taotluse koopia teistele 
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile 
hiljemalt kolm aastat enne esmase 
heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Muudatusettepanek 15
Artikli 22 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui võib 
eeldada, et seda ainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid kujutavad artikli 46 
lõike 1 kohaselt ainult vähest ohtu inimeste 
ja loomade tervisele ning keskkonnale. 

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui võib 
eeldada, et seda ainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid kujutavad ainult vähest 
ohtu inimeste ja loomade tervisele ning 
keskkonnale.

Käesolev erand ei laiene toimeainetele, 
mida direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
liigitatakse järgmiselt:
– kantserogeenne;
– mutageenne;
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– paljunemisvõimet kahjustav;
– ülitundlikkust põhjustav;
või järgmistesse rühmadesse kuuluvad 
ained:
– püsiv, poolestusaeg on pikem kui 60 
päeva;
– sisesekretsioonisüsteemi kahjustav 
vastavalt ELi nimekirjale ainetest, mille 
puhul esineb kahtlus, et need kahjustavad 
sisesekretsioonisüsteemi;
– mürgine;
– bioakumuleeruv ja raskesti lagunev.
Komisjon vaatab kuni …* läbi toimeainete 
kergelt mürgiseks liigitamise kriteeriumid 
ja määrab need vajaduse korral kindlaks 
ning esitab ka ettepanekud.
___________________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Ainete väheohtlikeks aineteks liigitamiseks tuleb kindlaks määrata selged ja objektiivsed 
kriteeriumid. Ettepanekus vastav määratlus puudub. Vähem kahjulike ainete ja toodete 
uurimise edendamiseks tuleb luua ettevõtete jaoks selgus ja õiguskindlus selles suhtes, mida 
väikest riski põhjustavate toimeainete all täpselt mõistetakse. Siinkohal loetletud kriteeriumid 
on osaliselt võetud biotsiidide direktiivist (98/8/EÜ). Kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
käsitletakse 25–30 protsenti toimeainetest madala riskiga toimeainetena.

Muudatusettepanek 16
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 ja II lisa punktis 4 sätestatud
kriteeriumidele vastav toimeaine 
liigitatakse asenduskõlblikuks aineks ja 
kiidetakse heaks.

Edaspidi nimetatakse sellist ainet 
“asenduskõlblik aine”.

Luba kehtib 10 aastat. Artikli 14 lõiget 2 ei 
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kohaldata.

Selgitus

Toimeainete liigitamisel asenduskõlblikeks aineteks on oluline, et määruse ettepanekus 
sätestatud kriteeriumid oleksid täidetud.

Muudatusettepanek 17
Artikli 32 lõige 5 a (uus)

5 a. Kõigis liikmesriikides kasutatakse 
ühtseid taotlusblankette.

Muudatusettepanek 18
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.
Liikmesriik peab võtma arvesse aega, mida 
taotleja vajab täiendava teabe hankimiseks.

Selgitus

Taotlejatel peab olema piisavalt aega täiendava teabe hankimiseks.

Muudatusettepanek 19
Artikli 40 lõige 1

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

1. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 39 
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, kaasa 
arvatud ka selle liigitamine direktiivi 
1999/45/EÜ alusel, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik tõestab, et võrreldes 
referentliikmesriigiga on 
taimekaitsevahendi kasutamise korral tema 
territooriumil erinev mõju keskkonnale.

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma lõplik otsustusõigus taimekaitsevahendile loa andmisel, kuna 
looduslikud tingimused (pinnas, vesi ja kliima) võivad isegi sama tsooni liikmesriikide piires 
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märkimisväärselt erineda. Kuid vastastikusest tunnustamisest võib keelduda vaid 
keskkonnaga seotud põhjustel.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 46 a (uus)

Artikkel 46 a
Vähendatud riskiga taimekaitsevahendite 

turuleviimine ja kasutamine
1. Olenemata artiklist 29, antakse 
taimekaitsevahendile luba kui vähendatud 
riskiga tootele, kui see vastab järgmistele 
nõuetele:
a) vähemalt üks selles sisalduvatest 
toimeainetest on artiklis 22 määratletud 
aine („Väheohtlikud toimeained”);
b) kõik selles sisalduvad väheohtlikud 
toimeained, taimekaitseained ja sünergistid 
on vastavalt II peatükile heaks kiidetud;
c) sellel on teaduslike või tehniliste 
teadmiste kontekstis märkimisväärselt 
väiksem risk inimese ja looma tervisele või 
keskkonnale kui võrreldaval 
taimekaitsevahendil, mis on juba loa 
saanud;
d) see on piisavalt aktiivne;
e) see vastab artikli 29 lõike 1 punktide b, c 
ja e–h nõuetele.
2. Vähendatud riskiga taimekaitsevahendi 
loa taotlejad peavad tõestama, et see vastab 
lõike 1 tingimustele, ning lisama taotlusele 
täieliku ja kokkuvõtliku toimiku toimeaine 
ja taimekaitsevahendi kohta nõutavate 
detailide iga punkti kohta.
3. Liikmesriik peab 120 päeva jooksul 
otsustama, kas rahuldada vähendatud 
riskiga taimekaitsevahendi loa taotlus.
Kui mõni teine samas tsoonis asuv 
liikmesriik on samale vähendatud riskiga 
taimekaitsevahendile juba loa andnud, on 
liikmesriigil otsuse tegemiseks aega 90 
päeva.
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Kui liikmesriik nõuab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul loa taotleja 
peab teabe esitama. Sellisel juhul 
pikendatakse 120 päeva pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra.
4. Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse 
kõiki käesoleva määruse sätteid lubade 
andmise kohta.

Selgitus

Vähem kahjulike taimekaitsevahendite arendamise soodustamiseks lisatakse käesolevasse 
määrusesse uus väheohtlike taimekaitsevahendite kategooria, mis on vähem ohtlikud kui 
praegused turul olevad tooted ja mis sisaldavad vähemalt ühte väheohtlikku toimeainet. 
Kõnealusele taimekaitsevahendite kategooriale tuleks anda teatud eelised, nagu näiteks pikem 
andmekaitseperiood ja maksuvabastus.

Muudatusettepanek 21
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. Jääkide 
piirnormide kehtestamiseks vajalikud 
uuringud võivad läbi viia teadus- või 
riigiasutused.

Selgitus

Teadusuuringute maksumus on väikesemahuliste kasutuste väljatöötamisel väga suureks 
takistuseks. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on aidata kaasa majanduslikult 
hõlpsamini teostatavate lahenduste leidmisele.

Muudatusettepanek 22
Artikli 49 lõige 3 a (uus)

3 a. Väikesemahulistele kasutustele loa 
andmisel arvestatakse ka botaaniliselt ja 
taimekasvatuse seisukohalt väga sarnaste 
teiste kultuuride kohta olemasolevate 
andmete ekstrapolatsiooni kriteeriume.

Selgitus

Olulises osas sarnaste kultuuride puhul, nagu seda on näiteks kirss ja kreek, tuleks andmed 
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loa andmisel ekstrapoleerida, et hõlbustada nende laiendamist väikesemahulistele 
kasutustele.

Muudatusettepanek 23
Artikli 49 lõige 6 a (uus)

6 a. Komisjon esitab hiljemalt …* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
Euroopa edendusfondi loomise kohta 
väikesemahuliste kasutuste jaoks. Fondi 
võib finantseerida kahjuritõrjevahendite 
maksudest saadud tuludest. Fondile 
antakse ka õigus finantseerida 
väikesemahuliste kasutuste täiendavaid 
jääkainekatseid.
* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

On oluline, et piisavalt taimekaitsevahendeid jääks piiratud taotlusele kättesaadavaks. 
Euroopa edendusfond peaks siinkohal mängima olulist rolli.

Muudatusettepanek 24
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 
samasussertifikaadi.
2. Taimekaitsevahendi importija taotleb 
määratud liikmesriigi pädevalt asutuselt 
taimekaitsevahendile, mida ta soovib 
importida, enne esimest importimist ja 
esimest turuleviimist samasussertifikaati.
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3. Määratud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul, kas käesoleva 
artikli nõuded on täidetud. Kui asutus teeb 
kindlaks, et mainitud 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.

Muudatusettepanek 25
Artikli 56 lõike 1 neljas lõik

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 15 aastani
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul ning 12 aastani artikliga 46 a 
hõlmatud taimekaitsevahendite puhul.
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Selgitus

Et julgustada vähem kahjulike ainete ja toodetega seotud uuringuid, on andmekaitseperioodi 
ja seega investeeringutasuvuse puhul oluline suurendada madala või madalama riskiastmega 
toodete kasutamist.

Muudatusettepanek 26
Artikli 56 lõike 1 viies lõik

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

Uuringud, mis esitatakse loa pikendamiseks 
või läbivaatamiseks, ei kuulu kaitse alla,
välja arvatud juhul, kui need on vajalikud 
õigusaktide muutmisest tulenevate nõuete 
tõttu.

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutab endast praeguse olukorraga võrreldes olulist edasiminekut, mis 
puudutab Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eluvõimelisuse tagamist. 
Käesolev muudatus peaks muutma komisjoni ettepaneku sisu selgemaks.

Muudatusettepanek 27
Artikli 56 lõige 1 a (uus)

1 a. Vastava toote andmekaitseperioodi 
pikendatakse, kui esmataotleja taotleb luba 
saadud taimekaitsevahenditele piiratud 
kasutusteks, nagu sätestatud artikli 49 
lõikes 1. Andmekaitseperioodi pikendatakse 
kolme kuu võrra iga uue piiratud 
kasutuseks mõeldud toote puhul. 
Andmekaitseperioodi võib pikendada kuni 
kolm aastat.

Selgitus
Et julgustada (saadud) taimekaitsevahendite arendamist, eriti vähem tähtsate põllukultuuride 
jaoks, on oluline pikendada andmekaitse- ja seega investeeringutasuvuse perioodi.

Muudatusettepanek 28
Artikli 56 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) monopoolse olukorra tekkimise korral.
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Selgitus

Uus määrus peaks sisaldama erisätteid, et ennetada monopolide teket taimekaitsevahendite 
turul.

Muudatusettepanek 29
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui liikmesriik leiab, et on võimalus 
monopoli tekkeks, ja 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 
artikli 59 lõike 3 teises lõigus nimetatud 
asjade üle.

Selgitus

Uus määrus peaks sisaldama erisätteid, et ennetada monopolide teket taimekaitsevahendite 
turul.

Muudatusettepanek 30
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 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. Kõnealusele kokkuleppele 
jõudmise asemel võib juhtumi esitada 
vahekohtule ning vahekohtu korraldusega 
tuleb nõustuda. Eesmärgiga tagada, et 
teabe jagamisega seotud kulud määratakse 
kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival moel, võib 
komisjon artikli 76 lõikes 3 ettenähtud 
korra kohaselt võtta vastu nimetatud 
põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise 
suuniseid.
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Selgitus

Et vähendada tarbetuid dubleerivaid teste, on vaja rakendada vahekohtu- ja 
kaasrahastamismehhanisme, mis võiksid aidata taotlejatel ja lubade valdajatel kokkuleppele 
jõuda. Need sätted on lisatud ka REACH direktiivi. 

Muudatusettepanek 31
Artikli 59 lõige 3 a (uus)

3 a. Hiljemalt ...* vaatab komisjon läbi 
käesoleva määruse sätted selgroogseid 
loomi hõlmavaid katseid ja uuringuid 
puudutava andmekaitse kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamise ning mis tahes 
loomkatsetega seotud andmekaitse 
piiramiseks esitatud muudatusettepanekud 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
______________________

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Vastavalt käesolevale ettepanekule kasutatakse selgroogseid loomi puudutavate katsete 
tulemuste puhul andmekaitset, kuid sellist teavet tuleb jagada. Kõnealune kompromiss on 
praegu vajalik praktilistel põhjustel (vastasel korral ei ole paljud uued tooted turustatavad), 
kuid seda peaks nõuetekohaselt hindama. Leebem andmekaitsekord vähendab siiski 
selgroogseid loomi hõlmavaid katseid.

Muudatusettepanek 32
Artikli 60 lõige 1 a (uus)

1 a. Olles andnud taotlejale võimaluse 
esitada oma seisukoht, võtab pädev asutus 
vastu otsuse teabe konfidentsiaalsuse 
kohta, mis sisaldab selle otsuse põhjenduste 
adekvaatset esitamist. Asutus edastab 
otsuse taotlejale.

Selgitus

Teabe avalikustamine võib ärihuvisid oluliselt mõjutada. Sellepärast peab andma teabe 
omanikele võimaluse avaldada avalikustamise kohta arvamust.



PE 382.540v02-00 20/21 AD\661411ET.doc

ET

Muudatusettepanek 33
Artikli 60 lõike 2 punkt c a (uus) ja c b (uus)

c a) selgroogseid loomi hõlmavate katsete 
ja uuringute tegemise eest vastutavate 
teadlaste ja laborantide nimed ja 
isikuandmed;
c b) teave käimasolevate uurimis- ja 
arendustegevuse eksperimentide või katsete 
kohta, nagu on määratletud artiklis 51.

Selgitus

Teabe konfidentsiaalsust, et kaitsta kaubanduslikke huve, peab uurima eraldi iga vastava loa 
taotleja argumentide kontekstis. Igal juhul on uurimis- ja arendustegevusega seotud teave 
sageli väga tundlik ning seetõttu peaks seda reeglina käsitlema konfidentsiaalselt. 

Laborandid, kes teevad loomkatseid, on sageli rünnakute ohvrid ning nende isikuandmeid 
tuleb seetõttu kaitsta.
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