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LÜHISELGITUS

Käesolev määruse ettepanekuga asendatakse direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse 
teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine.

Taimekaitsevahendite kasutamine mõjutab põllumajanduse ökosüsteeme, võib ohustada 
kasutajate tervist, kahjustada toiduainete kvaliteeti ja avaldada negatiivset mõju tarbijate 
tervisele, kui taimekaitsevahendite kahjulikud jäägid toiduainetesse jäävad. Teiselt poolt 
kasutatakse taimekaitsevahendeid taimekultuuride kaitsmiseks ja taimehaiguste 
ärahoidmiseks, mis võimaldab põllumajandusettevõtjatel saaki kahekordistada ning muuta 
kultuuride kasvatamist paindlikumaks. See tagab soodsa hinnaga põllumajandustoodete 
usaldusväärse tootmise lähikonnas, vähendab toiduainete tootmiseks vajalike pindade suurust 
ja tagab Euroopa riikidele suurema sõltumatuse põllumajandustoodete impordist.

Ettepaneku oluliseks eesmärgiks on taimekaitsevahendite heakskiitmise ulatuslikum 
ühtlustamine ELis ja seega ühtse turu edasine tugevdamine. Arvamuse koostaja toetab 
lähenemisviisi, et lisaks liikmesriikide korrapärasele heakskiitmismenetlusele tuleks ühe ja 
sama tsooni liikmesriikides sisse viia heakskiitmise kohustusliku vastastikuse tunnustamise 
menetlus, sest see hoiab ära töö tarbetu kordamise liikmesriikides ja toob lõpptulemusena 
kaasa uuenduslike ja keskkonnasäästlikemate taimekaitsevahendite kiirema kättesaadavuse.
Lisaks teeb koostaja ettepaneku, et teatud tingimustel peaks olema võimalik ka heakskiitmise 
tsoonidevaheline vastastikune tunnustamine. Teisalt peab olema tagatud, et heakskiitmisel 
oleks võimalik üksikjuhtumitel arvesse võtta liikmesriikide põllumajanduse ja kliima 
erinevusi.

Taimekaitsevahendite heakskiitmiseks vajalike uuringute andmekaitse valdkonnas esitab 
koostaja kava, mis tagab Euroopa majanduse konkurentsivõime ja taimeuuringutega 
tegelevate tootjate uuendusvõime ning annab geneeriliste taimekaitsevahendite tootjatele 
samal ajal võimaluse turule pääseda. Sealjuures pööratakse eriti tähelepanu 
taimekaitsevahendite ja nende toimeainete heakskiitmise tingimustele, see tähendab esmase 
heakskiidu automaatsele kümneaastasele tähtajale.

Arvamuse koostaja peab vajalikuks kehtestada ELi tasandil taimekaitsevahendite paralleelse 
importimise õiguslik kord. Praegu valitseb suur õiguskindlusetus, mille põhjuseks on 
lahknevad kohtuotsused ja liikmesriikidevahelised suured erinevused impordi käsitlemise 
valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
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Muudatusettepanek 1
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 
2 ning artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 
2, artikli 152 lõike 4 punkti b ning artikli 95 
lõiget 1,

Selgitus

Määruse eesmärgiks on tagada taimekaitsevahendite turuleviimise ühtlustatud nõuete kaudu 
ühtsel turul kaupade vaba liikumine taimekaitsevahendite valdkonnas (vrd põhjendus 7 ja III 
peatükk). Sellest tulenevalt peaks määruse õiguslikuks aluseks olema ka Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 95 lõige 1.

Muudatusettepanek 2
Article 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. Lisaks on käesoleva määruse eesmärk 
eeskirjade ühtlustamine 
taimekaitsevahendite turuleviimise 
valdkonnas, et tagada erinevates 
liikmesriikides talupidajatele
taimekaitsevahendite ühtlustatud
kättesaadavuse tase.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 punkt 18
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18) hea taimekaitsetava – 18) hea taimekaitsetava –
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 kohalikke 
tingimusi, vajadust vältida resistentsuse 
tekkimist ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

Selgitus

Kandes hoolt optimaalse taimekaitse eest ja viies ühtlasi miimumini inimeste ja loomade 
tervist ning keskkonda ohustavad riskid, on oluline vältida ka resistentsuse teket. Kui 
resistentsus tekib, võib see tuua kaasa vajaduse kasutada taimekaitsevahendeid, mille mõju 
inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale on suurem. Seega tuleb resistentsuse tekke 
vältimine lisada hea taimekaitsetava määratlusse.

Muudatusettepanek 4
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

Kõnealune täiendavalt lisatud määratlus on üleliigne ja tekitaks praktilise kasutamise käigus 
segadust ja tõlgendamisraskusi, sest nõue kasutada taimekaitsevahendeid „viisil, mis saastab 
keskkonda ainult kõige väiksema võimaliku kogusega“ kuulub juba hea taimekaitsetava kõige 
olulisemate põhimõtete hulka. Lisaks ei ole täiendavalt määratletud valdkonna puhul tegemist 
selgelt piiritletud mõistega.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 punkt 22 (uus)

22) hea katsetava –
tava vastavalt määratlusele direktiivis 
2004/10/EÜ, mis käsitleb keemiliste 
ainetega katsete tegemisel heade 
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laboritavade põhimõtete rakendamist ja 
nende rakendamise tõendamist 
puudutavate õigusnormide ühtlustamist¹;
1ELT L 50, 20.2.2004, lk 44.

Selgitus

Peatükis V kasutatud mõiste määratlus.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 punkt 23 (uus)

23) katsed ja uuringud –
uuringud ja katsed, mille eesmärk on 
määrata kindlaks toimeaine või 
taimekaitsevahendi omadused ja käitumine, 
prognoosida kokkupuutumise mõju 
toimeaine ja/või selle vastavate 
metaboliitidega, määrata kindlaks ohutu 
kokkupuute astmed ja luua tingimused 
taimekaitsevahendite ohutuks 
kasutamiseks;

Selgitus

Katsete ja uurimustööde aruannetes kasutatav terminoloogia esineb korduvalt kogu 
käesolevas määruses. Tuleb lisada määratlus, mis puudutab mitte ainult uurimustööde 
aruandeid, vaid ka muud riski hindamist käsitlevat asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 punkt 24 (uus)

24) hea põllumajandustava –
taimekaitsevahendite kasutuses rakendatav 
hea põllumajandustava hõlmab 
liikmesriikide poolt lubatud 
taimekaitsevahendite ohutut kasutamist 
vastavalt tegelikele tingimustele, mida tuleb
hetkel vajaliku kahjurite tõhusa kontrolli 
puhul arvesse võtta. See hõlmab määrade 
ulatust taimekaitsevahendite kasutamisel 
kuni kõrgeima lubatud kasutusmäärani, 
mida tuleb rakendada viisil, mis tagab 
väikseima jäägi hulga, milleni on võimalik 
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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.
Tegelikud tingimused hõlmavad ka kõiki 
etappe tootmises, ladustamises, transpordis 
ning toiduainete ja loomasööda 
turustamises.

Selgitus

Määrusesse tuleks lisada Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hea põllumajandustava 
määratlus.

Muudatusettepanek8
Artikli 3 punkt 25 (uus)

25) väikesemahulised kasutused –
käesolevas määruses tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline 
kasutus konkreetses liikmesriigis selle 
vahendi kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval 
kultuuril mõne piiratud või harva esineva 
ja erakorralise vajaduse korral, või seemne 
puhul.

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele.

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 10
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 (eelkõige tundlike 
rahvastikurühmade nagu rasedad, 
sündimata lapsed, väikelapsed ja lapsed) 
ega loomade tervisele, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele;

Muudatusettepanek 11
Artikkel 10

Artikkel 10 välja jäetud
Juurdepääs kokkuvõtlikule toimikule

Amet teeb artikli 8 lõikes 1 nimetatud 
kokkuvõtliku toimiku viivitamata 
avalikkusele kättesaadavaks, jättes sellest 
välja artikli 60 alusel konfidentsiaalseks 
loetud teabe.

Selgitus

Kuna nii varases etapis on kõnealune teave esialgse olemusega, siis ei ole see avaldamiseks 
sobiv. Asjakohasem on avaldada ametite läbivaatusaruandeid, sest need on ametlikult 
kinnitatud.

Muudatusettepanek 12
Artikli 11 lõige 1

1. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 
9 lõike 3 esimeses alalõikes sätestatud 
teatise esitamist koostab referentliikmesriik 

1. Referentliikmesriik võib alustada katse-
ja uuringuaruannete hindamist kohe, kui 
taotleja need esitab, kaasa arvatud enne 
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aruande,
milles hindab toimeaine vastavust artiklis 4 
esitatud nõuetele (edaspidi „esialgne 
hindamisaruanne”),
ning esitab selle ametile.

artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud 
teatise esitamist. Kaheksa kuu jooksul 
pärast artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus
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. Liikmesriik võib konsulteerida 
ametiga.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta asjakohase tähtaja, mille jooksul 
taotleja peab selle teabe esitama. Sellisel 
juhul pikendatakse kaheksa kuu pikkust 
perioodi liikmesriigi poolt lisaks antud aja 
võrra. Liikmesriik teatab sellest komisjonile
ja ametile. Täiendava teabe esitamise ajal 
esitab taotleja võimalikud 
andmekaitsenõuded vastavalt artiklile 56.
Liikmesriik võib konsulteerida ametiga.

Selgitus

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Muudatusettepanek 13
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Referentliikmesriik esitab komisjonile 
ja ametile ka aruande, mis sisaldab kõiki 
hinnatud kasutusviise, millele võib anda 
loa artikli 29 nõuete alusel.
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Selgitus

Ainele tuleks anda heakskiit kohe pärast esimeste ohutute kasutusviiside väljaselgitamist.
Sellisel viisil muutuvad uued ja uuenduslikud tooted põllumajandusettevõtjatele kiiremini 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 14
Artikli 12 lõiked 1 kuni 3

1. Amet edastab referentliikmesriigilt saadud 
esialgse hindamisaruande taotlejale, teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

1. Amet edastab referentliikmesriigilt saadud 
esialgse hindamisaruande taotlejale, teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Ta teeb selle avalikkusele kättesaadavaks 
pärast seda, kui on jätnud taotlejale kaks 
nädalat aega artikli 60 kohase sooviavalduse 
esitamiseks, et teatud esialgse 
hindamisaruande osad jääksid 
konfidentsiaalseks.

Ta teeb selle avalikkusele kättesaadavaks 
pärast seda, kui on jätnud taotlejale kaks 
nädalat aega artikli 60 kohase sooviavalduse 
esitamiseks, et teatud esialgse 
hindamisaruande osad jääksid 
konfidentsiaalseks.

Amet annab võimaluse esitada kirjalikke 
arvamusi üheksakümne päeva jooksul.

Amet annab võimaluse esitada kirjalikke 
arvamusi kuuekümne päeva jooksul.

Vajaduse korral korraldab amet 
konsulteerimise ekspertidega, kaasa arvatud 
referentliikmesriigi ekspertidega.

Vajaduse korral korraldab amet 
konsulteerimise ekspertidega, kaasa arvatud 
referentliikmesriigi ekspertidega.

2. Amet langetab otsuse selle kohta, kas 
toimeaine vastab eeldatavalt artikli 4 
nõuetele, üheksakümne päeva jooksul 
pärast käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
perioodi lõppu ning teatab sellest otsusest 
taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Amet langetab otsuse selle kohta, kas 
toimeaine vastab eeldatavalt artikli 4 
nõuetele, kuuekümne päeva jooksul pärast 
käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud perioodi 
lõppu ning teatab sellest otsusest taotlejale, 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Vajaduse korral käsitleb amet oma otsuses 
esialgses hindamisaruandes välja toodud 
võimalusi riskide vähendamiseks.

Vajaduse korral käsitleb amet oma otsuses 
esialgses hindamisaruandes välja toodud 
võimalusi riskide vähendamiseks.

3. Kui amet vajab täiendavat teavet, määrab 
ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle 
esitama. Sellisel juhul pikendatakse lõikes 2 
sätestatud üheksakümne päeva pikkust 
perioodi ameti poolt lisaks antud aja võrra.
Amet teatab sellest komisjonile ja 
liikmesriikidele.

3. Kui amet vajab täiendavat teavet, määrab 
ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle 
esitama. Sellisel juhul pikendatakse lõikes 2 
sätestatud kuuekümne päeva pikkust 
perioodi ameti poolt lisaks antud aja võrra.
Amet teatab sellest komisjonile ja 
liikmesriikidele.

Amet võib paluda komisjonil konsulteerida 
ühenduse referentlaboriga, mis on määratud 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004, et 
kontrollida, kas taotleja poolt välja pakutud 
analüütiline meetod jääkide 
kindlaksmääramiseks on rahuldav ning 

Amet võib paluda komisjonil konsulteerida 
ühenduse referentlaboriga, mis on määratud 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004, et 
kontrollida, kas taotleja poolt välja pakutud 
analüütiline meetod jääkide 
kindlaksmääramiseks on rahuldav ning 
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vastab käesoleva määruse artikli 29 lõike 1 
punkti f nõuetele. Ühenduse 
referentlaboratooriumi nõudel peab taotleja 
esitama vajalikud näidised ja analüütilised 
standardid.

vastab käesoleva määruse artikli 29 lõike 1 
punkti f nõuetele. Ühenduse 
referentlaboratooriumi nõudel peab taotleja 
esitama vajalikud näidised ja analüütilised 
standardid.

Selgitus

Et tagada kõrgetasemeline inimeste tervise ja keskkonnakaitse, on soovitatav nii palju kui 
võimalik lühendada uute toimeainete, taimekaitseainete, sünergistide ja abiainete 
heakskiitmise menetlust, ilma et see piiraks hindamiskriteeriume. See võimaldaks võtta 
kiiremini kasutusele uusi taimekaitsevahendeid, mille mõju on inimeste ja loomade tervisele 
ning keskkonnale väiksem.

Muudatusettepanek15
Artikli 13 lõige 1

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. Nelja 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.

Taotlejale antakse võimalus esitada 
läbivaatusaruande kohta oma arvamus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Kolme kuu jooksul pärast artikli 11 lõikes 1 
mainitud aruande kättesaamist esitab 
komisjon ettepaneku toimeainetele piiratud 
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loa andmiseks, milles märgitakse:
- kasutusviisid, millele võib anda loa,
- loa kestus, mis võib olla kuni viis 

aastat.

Selgitus

Uutele ainetele kasutuslubade andmise kiirendamine peaks tegema uued ja uuenduslikud 
tooted põllumajandusettevõtjatele varakult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 17
Artikli 22 lõige 2

2. Kohaldatakse artikli 4 lõiget 4 ning 
artikleid 6–21.

2. Olenamata artklist 5 antakse heakskiit 
biotõrjevahenditel põhinevatele artiklis 4 
nimetatud kriteeriumidega kooskõlas 
olevatele toimeainetele maksimaalselt 15 
aastaks, kui taimekaitsevahendid, mis neid 
biotõrjevahendeid sisaldavad, on inimeste 
ja loomade tervisele ning keskonnale 
eeldustekohaselt väheohtlikud vastavalt 
artikli 46 lõikele 1.

3. Kohaldatakse artikli 4 lõiget 4 ning 
artikleid 6–21.

Selgitus

The use of plant protection substances based on biological control agents offers excellent 
prospects for the protection of human and animal health and of the environment and should 
be fully supported. In view of their low-risk nature, such biological control agents have great 
potential benefits. Since plant protection based on biological control agents often has a 
relatively small area of application, a 15-year approval period is necessary in order to 
promote sufficient research and development for such plant protection products.

Muudatusettepanek 18
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 

1. Artikli 4 kriteeriumidele ja vähemalt 
ühele II lisa punktis 4 sätestatud
kriteeriumile vastav toimeaine kiidetakse 
heaks „asenduskõlbliku ainena”.
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oluliselt vähem keskkonnaohtlikud.
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume. Edaspidi 
nimetatakse sellist ainet “asenduskõlblik 
aine”.

Selgitus

Kuna asenduskõlblikud ained vastavad kõigile artiklis 4 sätestatud ohutusnõuetele, ei ole 
alust lühendada nende heakskiitmise perioodi kümnelt aastalt seitsmele. Sarnaselt teistele 
ainetele on võimalik heakskiit artikli 21 lõike 1 kohaselt igal ajal läbi vaadata. Seetõttu 
puudub vajadus ja otstarve kõnealuste ainete läbivaatamiseks iga seitsme aasta järel.

Muudatusettepanek 19
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui abiainet kasutatakse direktiivi 
91/414/EMÜ1 või käesoleva määruse alusel 
lubatud taimekaitsevahendis, loetakse see 
registreerituks erikasutuseks 
taimekaitsevahendites vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH))¹ artikli 15 lõikele 1.
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

Selgitus

Tuleb vältida taimekaitsevahendites vastavalt käesolevale määrusele ja REACHile 
kasutatavate abiainete suhtes kehtivate paralleelsete õigusaktide olemasolu.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 28 a (uus)

Artikkel 28 a
Paralleelne importimine

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 on lubatud 
taimekaitsevahend liikmesriigis 
heakskiiduta turule viia ja kasutusele võtta, 
kui taimekaitsevahendit turule viia soovijal 
on olemas liikmesriigi poolt 
taimekaitsevahendile antud turustamisluba.
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2. Taotluse alusel annavad liikmesriigid 
taimekaitsevahendile turustamisloa lõike 1 
tähenduses, kui teisest liikmesriigist 
imporditav taimekaitsevahend on teises 
liikmesriigis juba heaks kiidetud ja 
importivas riigis on heaks kiidetud 
samasuguse koostisega võrdlusaine 
(paralleelne importimine).
3. Samasuguse koostisega käesoleva artikli 
tähenduses on tegemist juhul, kui 
imporditav ja võrdlusaine koosnevad 
võrreldavas koguses samadest, vastava 
vähima puhtusastmega, teatud samaliigilisi 
lisandeid sisaldavatest ja vastava 
maksimaalse sisaldusega toimeainetest 
ning on samasuguses füüsikalises olekus.
Ülejäänud koostise osas on erinevused 
lubatud, kui abiainete kvalitatiivsed või 
kvantitatiivsed erinevused ei mõjuta 
bioloogilist toimet, töödeldavatele taimedele 
ning inimestele, loomadele või 
looduskeskkonna tasakaalule avalduvat 
mõju. Artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt on võimalik koostise 
vastavuse kriteeriumid ja kontrollimeetod 
täpsemalt kindlaks määrata.
4. Turustusloa andmise taotlusele tuleb 
lisada järgmine teave:
– imporditava taimekaitsevahendi 
päritoluliikmesriik,
– importija nimi ja aadress,
– nimetus, mida kasutatakse imporditava 
taimekaitsevahendi turustamisel importivas 
riigis,
– imporditava taimekaitsevahendi nimetus 
ja loa number päritoluliikmesriigis,
– loa valdaja nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis,
– kasutusjuhendi originaal, mille alusel 
imporditavat taimekaitsevahendit 
päritoluliikmesriigis turustatakse,
– nõutav märgistus ja kasutusjuhend, mille 
alusel imporditavat taimekaitsevahendit 
turustada kavatsetakse,
– võrdlusaine nimetus ja loa number,
– võrdlusaine loa valdaja nimi.
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5. Turustamisloa saanud 
taimekaitsevahendit kasutatakse 
võrdlusainega samasugusel viisil.
6. Turustamisluba kehtib võrdlusaine loa 
kehtivusajal. Kui võrdlusaine loa valdaja 
taotleb loa tagasivõtmist artikli 44 lõike 1 
alusel ja artikli 29 nõuded on täidetud, siis 
lõpeb turustamisloa kehtivus üks aasta 
pärast loa tühistamist, kõige hiljem siiski 
loa ajalise kehtivuse lõppemisel.
7. Paralleelsele importimisele kohaldatakse 
vastavalt artiklit 43, artiklit 45 ja artikli 53 
lõiget 4 ning VII peatükki.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus puudub taimekaitsevahendite paralleelse importimise kord. Õiguslik 
kord ELi tasandil on aga praeguse õiguskindlusetuse kõrvaldamiseks kindlasti vajalik.
Kohtuotsuste lahknevus ja paralleelse importimise erinev käsitlus liikmesriikides nõuavad 
paralleelse importimise korra lisamist ettepanekusse.

Muudatusettepanek 21
Artikli 29 lõige 6

6. Artikli 76 lõikes 2 esitatud menetluse 
kohaselt vastu võetud määrustes
määratletakse taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise ühtsed 
põhimõtted, kaasates ka direktiivi 
91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos vajalike 
muudatustega.

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses määratletakse 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsed põhimõtted, kaasates ka 
direktiivi 91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos 
vajalike muudatustega.

Selgitus

Ühtseid põhimõtteid ei töötata välja komiteemenetluse raames. 1996. aastal oli Euroopa 
Parlament sunnitud pöörduma kohtu poole, sest esimesed ühtsed põhimõtted, mille töötas 
välja komisjon, ei vastanud direktiivile 91/414. Kohus (kohtuasi C-303/94) kinnitas 
parlamendi seisukohta ja põhimõtteid muudeti, eelkõige joogivee kriteeriumi osas. Määruse, 
millega luuakse uued ühtsed põhimõtted, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt 
vastava õigusloomemenetluse, mitte komiteemenetluse raames vastu võtma.

Muudatusettepanek 22
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 

välja jäetud
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eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

Selgitus

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Muudatusettepanek 23
Artikli 35 lõike 1 esimene lõik

1. Taotlust läbi vaatav liikmesriik koostab 
selle kohta praeguseid teaduslikke ja 
tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu. Ta 
kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes tavapärastes kasutustingimustes, 
ning millised on selle lubatud tingimustes 
kasutamise tagajärjed.

1. Taotlust läbi vaatav liikmesriik koostab 
selle kohta teaduslikke ja tehnilisi teadmisi 
ning taotluse esitamise ajal kehtivaid 
juhiseid silmas pidades sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu. Ta 
kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes tavapärastes kasutustingimustes, 
ning millised on selle lubatud tingimustes 
kasutamise tagajärjed.

Selgitus

Uute taimekaitsevahendite turuleviimine on väga oluline investeering. Selline investeering 
eeldab ettearvatavat õigussüsteemi. Seetõttu on andmenõuete muutmine pärast taotluse 
esitamise aega asjakohatu ning takistuseks investeeringute ja uuenduste tegemisel.

Muudatusettepanek 24
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
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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.

kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile võimaluse 
korral loa samadel tingimustel kui taotluse 
esitanud liikmesriik, välja arvatud juhul, 
kui võrreldamatuid põllumajanduslikke, 
taimetervisealaseid või keskkonnatingimusi 
silmas pidades on vaja arvesse võtta 
erinevaid kasutustingimusi.

Selgitus

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level.
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Muudatusettepanek 25
Artikli 35 lõige 3

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

välja jäetud

Selgitus

See säte on üleliigne, kui liikmesriikidel võimaldatakse toodetele lubade andmisel arvesse 
võtta kohalikke tingimusi.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 39

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse 
tunnustamise menetluse alusel võib loa 
valdaja taotleda samale taimekaitsevahendile 
samasuguseks kasutuseks luba teiselt
liikmesriigilt järgmistel juhtudel:

Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse 
tunnustamise menetluse alusel võib loa 
valdaja või tema määratud esindaja taotleda 
samale taimekaitsevahendile samasuguseks 
kasutuseks luba teiselt liikmesriigilt 
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järgmistel juhtudel:
a) loa andis samase tsooni kuuluv liikmesriik 
(referentliikmesriik); või

a) loa andis samase tsooni kuuluv liikmesriik 
(referentliikmesriik); või

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

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

ja erinevates tsoonides asuvate, sarnaste 
põllumajanduslike, taimetervisealaste ja 
keskkonnatingimustega, eriti vastava toote 
kasutamist mõjutavate klimaatiliste 
tingimustega liikmesriikide vabatahtliku 
kokkuleppe alusel;

2. Vastastikust tunnustamist ei kohaldata 
asenduskõlblikku ainet sisaldavatele 
taimekaitsevahenditele.

Selgitus

The local authorisation holder may vary from country to country.
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Muudatusettepanek 27
Article 39, paragraph 2

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

välja jäetud

Selgitus

Kui vastastikuse tunnustamise menetlust ei saa enam rakendada vahendite puhul, mis 
sisaldavad asenduskõlblikku ainet, ohustatakse sellega ühtlustamisel seatud ühe eesmärgi 
saavutamist.

Muudatusettepanek 28
Article 40, paragraph 1
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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 esitati 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 
võrreldamatuid põllumajanduslikke, 
taimetervisealaseid või keskkonnatingimusi 
silmas pidades on vaja arvesse võtta 
erinevaid kasutustingimusi.

Kui liikmesriik, kellele esitati artikli 39 
kohane taotlus, soovib anda loa 
asjaomasele taimekaitsevahendile 
teistsugustel tingimustel kui 
referentliikmesriik, teavitab asjassepuutuv 
liikmesriik komisjoni viivitamatult 
erinevatest tingimustest ja esitab 
lahknevuse põhjuste kohta üksikasjalikku 
teavet.
Komisjon vaatab liikmesriigi poolt antud 
loa andmise tingimused läbi. Kui ta on 
arvamusel, et lahknevused ei ole 
põhjandatud, palub ta, et asjassepuutuv 
liikmesriik annaks taimekaitsevahendile 
loa samadel tingimustel nagu 
referentliikmesriik.

Selgitus

Põllumajanduslikud ja klimaatilised tingimused ning kahjurite rünnaku oht on riigiti 
erinevad. Seega tuleks liikmesriikidel vahendite heakskiitmisel enda territooriumil lubada 
arvestada kohalike tingimustega.

Tuleks võtta kaitsemeetmed, mis välistaksid vastastikuse tunnustamise kuritarvitamise 
liikmesriikide poolt.

Muudatusettepanek 29
Artikli 42 lõike 3 punktid a ja b

a) mis tahes uus teave, mis on nõutav 
andmenõuete või kriteeriumide muutmise 
tõttu;

a) mis tahes uus teave vastavalt artiklis 20 
nimetatud pikendavale määrusele või mis 
on nõutav andmenõuete või kriteeriumide 
muutmise tõttu;

b) selgitus, et esitatud uued andmed 
tulenevad andmenõuetest või 
kriteeriumidest, mis ei kehtinud 

b) selgitus, et esitatud uued andmed 
tulenevad andmenõuetest või 
kriteeriumidest, mis ei kehtinud 
taimekaitsevahendile loa andmise ajal või 
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taimekaitsevahendile loa andmise ajal; olid vajalikud heakskiitmise tingimuste 
muutmiseks;

Selgitus

Selgitus, mis puudutab pärast toimeaine loa pikendamist kaitset vajavaid andmeid.

Muudatusettepanek 30
Artikkel 43

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

2. Liikmesriik võtab loa tagasi või muudab
seda, kui:

Liikmesriik võib paluda loa valdajalt 
täiendava teabe esitamist.

a) artiklis 29 osutatud nõuded ei ole või ei 
ole enam täidetud;

b) loa andmise aluseks olnud faktide kohta 
esitati ebaõiget või eksitavat teavet;

c) loa valdaja ei ole täitnud mõnda loale 
lisatud tingimust.

3. Liikmesriik võtab loa tagasi või muudab
seda, kui:

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

a) artiklis 29 osutatud nõuded ei ole või 
enam ei ole täidetud;

Liikmesriik võib paluda loa valdajalt 
täiendava teabe esitamist.

b) loa andmise aluseks olnud faktide kohta 
esitati ebaõiget
või eksitavat teavet;

c) mõnda loale lisatud tingimust ei ole 
täidetud.
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 kavatseb pärast lõike 3 
kohaldamist jätkuvalt loa tagasi võtta või 
seda muuta vastavalt lõikele 2, peab ta 
sellest koheselt teatama loa valdajale, 
teistele liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile.
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Selgitus

Üksikjuhtudel esinevale väärkasutusele tuleks kohaldada parandusmeetmeid, kuid see ei 
tohiks süstemaatiliselt kaasa tuua loa tühistamist, nagu on sätestatud lõike 2 punktis c.

Loa tagasivõtmise ajendiks olevad alused ühes liikmesriigis ei pruugi ilmtingimata kohalduda 
sama tsooni kõigile teistele liikmesriikidele. Seetõttu peaks olema teistel liikmesriikidel 
võimalik säilitada luba seni, kuni on täidetud artiklis 4 kehtestatud nõuded.

Muudatusettepanek 31
Artikli 48 lõige 1

1. Liikmesriigid ei anna luba 
asenduskõlblikku ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile, kui IV lisale vastav 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte ja 
eeliseid, näitab, et:

1. Liikmesriigid ei anna luba 
asenduskõlblikku ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile, kui IV lisale vastav 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte ja 
eeliseid, näitab, et:

a) taotluses märgitud kasutuse jaoks
on juba olemas loaga taimekaitsevahend või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutuse jaoks on juba 
olemas samasuguse toimega loaga 
taimekaitsevahend või mittekeemiline tõrje-
või ennetusmeetod, mis on inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale tunduvalt 
ohutum;

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 
asendajana kasutamine ei ole 
majanduslikult või praktiliselt olulisel 
määral ebasoodsam;

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

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

Selgitus

Võrdleva hindamise protsessi käigus peab olema tagatud, et võimalik alternatiiv on kahjurite 
probleemiga tegelemisel sama tõhus. Vastasel juhul jääksid põllumajandustootjad ilma 
piisavatest saagi kaitsmise vahenditest.

Muudatusettepanek 32
Artikli 49 lõike 4 esimene a lõik (uus)

Käesoleva artikli alusel toimuv laiendamine 
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märgistatakse eraldi ja vastutuspiirangutele 
juhitakse eraldi tähelepanu.

Selgitus

Sõltumata sellest, kuidas liikmesriigis laiendatakse loa kehtivust väikesemahulistele 
kasutustele, peab olema selgelt mõistetav, et tegemist on laiendamisega artikli 49 alusel, et 
tuua esile õigusliku seisundi erinevus artikli 4 alusel antava loaga võrreldes.

Muudatusettepanek 33
Artikli 49 lõike 5 teine a lõik ja teine b lõik (uued)

Kõnealuses teates tuleb juhtida selgelt 
tähelepanu asjaolule, et loa andmise 
menetlus ei hõlma põhimõtteliselt vahendi 
tõhususe kontrollimist taotluses märgitud 
kasutuspiirkonnas ega võimalikku 
kultuurtaimede kahjustumist.
Kõnealune teade peab lisaks vabastama loa 
valdaja selgesõnaliselt igasugusest 
vastutusest võimalike ebapiisava tõhususe 
tagajärjel tekkinud kahjude või 
kultuurtaimede kahjustumise eest.

Selgitus

Vastutuse küsimus on väikesemahuliste kasutuste menetluse toimimise seisukohalt olulise 
tähtsusega. Tootja tuleks vabastada vastutusest eranditult nendes valdkondades, mida 
väikesemahuliste kasutuste korral tavapärase loamenetlusega võrreldes pealiskaudsemalt 
kontrollitakse (vt artikli 4 lõige 3 punkt a ja lõige 3 punkt c, mida laiendamise korral 
vastavalt artiklile 49 ei ole vaja hinnata).

Muudatusettepanek 34
Artikli 49 lõige 6

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

6. Liikmesriigid peavad väikesemahuliste 
kasutuste lubade loendit pidevalt uuendama ja 
selle elektroonilises vormis kõigile 
kättesaadavaks tegema.

Selgitus

Et ühelt poolt vältida paralleelset ja teiselt poolt kiirendada väikesemahulistele kasutustele 
lubade andmist, peaksid liikmesriigid koostama nendes juba lubatud väikesemahuliste 
kasutuste uuendatud nimekirja. Kui see nimekiri on elektroonilises vormis kõigile 
kättesaadavaks tehtud, on huvitatud isikutel võimalik lubatud väikesemahuliste kasutuste 
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kohta erinevates liikmesriikides kiiresti teavet saada. See muudab väikesemahulisele 
kasutusele loa andmist õigustavate erivajaduste täitmise kergemaks.

Muudatusettepanek 35
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Ajutine riiklik luba

Erandina artiklist 28 võib liikmesriik anda 
uute taimekaitsevahendite kasutajatele 
kättesaadavaks tegemise hõlbustamise 
eesmärgil kõige enam kolmeks aastaks loa 
taimekaitsevahendi turule viimiseks, kui 
menetlustoimingutest tulenevatel põhjustel 
ei ole kahe ja poole aasta jooksul pärast 
taotluse esitamist vastavalt artikli 7 lõikele 
1 toimeaine kohta otsust veel vastu võetud 
ja puuduvad tõendid toimeaine või 
taimekaitsevahendi ebasoodsa mõju kohta.

Selgitus

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption 
that active substances can be included in the positive list of active substances within 25 
months is unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to 
be included in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations 
which are now possible have proved their value over the last few years and allow users to 
have early access to innovative and more environmentally friendly plant protection products.
Provisional authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline 
proposed by the Commission.

Muudatusettepanek 36
Artikli 52 lõige 1 a (uus)

Nõuetekohane kasutus peab vastama 
vähemalt:
i) kõigile artikli 30 kohaselt kehtestatud 
nõuetele ja tingimustele ja olema märgitud 
etiketile vastavalt artiklite 61 ja 63 
märgistamist reguleerivatele sätetele ja 
direktiivile 1999/45/EMÜ;
ii) määrusele (EÜ) nr 396/2005;
iii) töötajate kaitset käsitleva direktiivi 
nõuetele.
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Selgitus

Nõuetekohase kasutuse määratlus peaks sisaldama minimaalseid nõudeid. Peale selle peaks 
see viitama ka vajadusele võtta arvesse ühenduse konkreetseid õigusakte.

Muudatusettepanek 37
Artikli 56 lõige 1

1. Katse- ja uuringuaruanded kuuluvad 
andmekaitse alla käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Katse- ja uuringuaruanded kuuluvad 
andmekaitse alla käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

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 tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid

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

vajalikud loa andmiseks antud tingimustel 
või loa muutmiseks, millega lubatud 
kasutust laiendati mõnele teisele kultuurile.

b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.
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 kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik ega teine 
liikmesriik seda ega selle kokkuvõtet 
kasutada teiste taimekaitsevahendite 
loataotlejate huvides, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel.

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 12 kuuni 
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

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

Uuringud kuuluvad kaitse alla viie aasta 
jooksul pärast neljandas lõigus sätestatud 
perioodi juhul, kui need olid vajalikud 
üksnes loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

Selgitus

Erinevalt teistest toodetest tuleb taimekaitsevahendid kümme aastat pärast nendele esmase 
loa andmist uuesti hinnata ja anda uus luba. Uue loa andmine eeldab uusi uuringuid.
Vajalike andmete hankimine kujutab endast loa valdajate jaoks suurt investeeringut. Kui 
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kõnealused uued andmed ei kuulu andmekaitse alla, jäävad paljud tooted toetusest ilma ja loa 
tähtaeg lõpeb. Ka geneeriliste taimekaitsevahendite tootjafirmad, mis ei saa endale sellist 
investeeringut lubada, ei suuda ilma loata turul püsida. Keskmise andmekaitseperioodi 
tagamine uutele uuringutele on vajalik, et uue loa andmine end ära tasuks.

Muudatusettepanek 38
Artikli 56 lõige 3

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 või täiendavate 
teadete esitamise ajal ning on esitanud 
asjaomasele liikmesriigile iga katse- või 
uuringuaruande kohta järgmised andmed:

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 
või olemasoleva loa muutmiseks või 
pikendamiseks või läbivaatamiseks;

b) kinnituse, et ükski katse- või 
uuringuaruandele määratud 
andmekaitseperiood ei ole lõppenud.

b) kinnituse, et ükski katse- või 
uuringuaruandele määratud 
andmekaitseperiood ei ole lõppenud.

Selgitus

Artikli 56 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek: keskmiselt viieaastane 
andmekaitseperiood uuringutele, mis on vajalikud loa pikendamiseks kümne aasta 
möödumisel.

Muudatusettepanek 39
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Kõigis I lisas määratletud tsoonides 
vastavalt artikli 35 lõikele 2 või vastastikuse 
tunnustamise alusel vastavalt artiklile 40 
taimekaitsevahendeid heaks kiitvad 
liikmesriigid tagavad vastavalt lõikele 1, 
lõikele 2 ja lõikele 3 uuringuid läbi viivas 
liikmesriigis loa andmiseks vajaliku 
andmekaitse. Andmekaitse kehtib igas 
liikmesriigis alates loa andmise päevast.
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Selgitus

Tsoonipõhine loasüsteem peaks kehtestama andmekaitse kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 40
Artikli 56 lõige 3 b (uus)

3 b. Lõikes 1 märgitud andmekaitseperioodi 
pikendatakse väikesemahuliste kasutustega 
seotud lubade andmisel:

a) üheks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist kolm väikesemahulist 
kasutust; või

b) kolmeks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist kuus väikesemahulist 
kasutust; või

c) viieks aastaks, kui esmataotleja 
registreerib seitsme aasta jooksul pärast 
esmase loa saamist vähemalt üheksa 
väikesemahulist kasutust.

Andmekaitseperioodi lõike 1 tähenduses 
kohaldatakse ka kolmandatele isikutele, kes 
esitavad katse- ja uuringuaruanded 
väikesemahuliste kasutuste lubade 
saamiseks.

Selgitus

Taimekaitsevahendite väikesemahuline kasutamine või väikese makromajandusliku 
tähtsusega taimekaitsevahendite kasutamine valdkondades, kus piisavad tõrjemeetodid 
puuduvad või kus loaga taimekaitsevahendid ei taga probleemide lahendamist piisavas 
ulatuses, tuleb luua taotlejate jaoks väikesemahuliste kasutustega tegelemiseks rahalised 
motiivid. Eriti mahepõllumajanduses ning puuviljakasvatuses on selline vajadus, mis tuleb 
rahuldada, et tagada vastavate kasutajate elatusallikad.

Muudatusettepanek 41
Artikli 57 lõige 3

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud loetelud 
peavad sisaldama teavet selle kohta, 

välja jäetud
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kas nende katse-ja uuringuaruannete 
vastavus hea laboritava ja hea 
katsetava põhimõtetele on tõendatud.

Selgitus

Ei ole mingit õigustatud põhjendust piirduda andmekaitse puhul üknes hea laboritava või hea 
katsetavaga.

Näiteks riski hindamiste puhul ei ole tegemist teabega hea laboritava või hea katsetava 
valdkonnast, need põhinevad suures osas hoopis kõrgetasemelistel erialateadmistel ja seega 
tuleb neid ka kaitsta.

Muudatusettepanek 42
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 
taotlemiseks, saamiseks, pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

Kui tulevane taotleja ja sama toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavate 
taimekaitsevahendite vastavate lubade 
valdaja või valdajad ei jõua kokkuleppele 
katse- ja uuringuaruannete jagamise osas, 
teavitab tulevane taotleja liikmesriigi 
pädevat asutust.

Selgitus

Artikli 56 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek: keskmiselt viieaastane 
andmekaitseperiood uuringutele, mis on vajalikud loa pikendamiseks kümne aasta 
möödumisel.

Muudatusettepanek 43
Artikli 60 lõige 1 a (uus)

1 a. Pärast taotlejale oma seisukoha 
selgitamise võimaluse andmist, teeb pädev 
asutus andmete konfidentsiaalsust 
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puudutava otsuse – ja teavitab sellest 
asjaomast taotlejat –, mis on siduv 
kõikidele liikmeseriikidele, ametile ja 
komisjonile ning milles sisaldub otsuse 
aluseks olevate põhjuste piisav selgitus.
Enne sellise otsuse rakendamist on taotlejal 
võimalus pöörduda pädeva kohtu poole, et 
kohus vaataks läbi pädeva asutuse poolt 
tehtud hinnangud ja otsused ning hoida 
ära kõnealuste andmete avalikustamine.

Selgitusn

Teabe avalikustamine võib ärihuvisid oluliselt mõjutada. Seega tuleb anda teabe valdajale 
võimalus avaldada avalikustamise kohta oma arvamus ja seda juriidiselt kaitsta.

Muudatusettepanek 44
Artikli 60 lõige 2 a (uus)

2 a. Katseandmetega, kaasa arvatud 
uuringuaruannetega, mille taotluse esitaja 
on esitanud taimekaitsevahendile loa 
andmise või selle parandamise otsuse 
toetamiseks käesoleva määruse alusel, on 
huvitatud isikutel võimalik tutvuda 
komisjoni, ameti või liikmesriikide poolt 
kindlaks määratud asukohtades.
Kõnealuseid andmeid ei avaldata 
kopeerimist ega teisi avaldamismeetodeid 
kasutades (kaasa arvatud elektrooniline 
avaldamine).

Selgitus

Avalikkusel on teabe kättesaadavuse vastu õiguspärane huvi, mis tuleb tagada käesoleva 
määruse alusel kooskõlas Århusi konventsiooniga. Avalikkuse teavitamise kava peaks siiski 
ära hoidma väärkasutuse ja ebaõiglase konkurentsi. Esitatud lugemissaali kava tekitab õige 
tasakaalu, sest huvitatud isikutele on konfidentsiaalne teave kättesaadav, aga võimalikud 
konkurendid ei saa süsteemi tundlike äriandmete saamiseks väärkasutada.

Muudatusettepanek 45
Artikli 65 lõige 1

Liikmesriigid peavad teostama 
ametlikku järelevalvet, et tagada 
käesoleva määruse täitmine. Nad
peavad koostama ja komisjonile 

Liikmesriigid peavad teostama ametlikku 
järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 
täitmine. Need kontrollimised peavad 
hõlmama ka põllumajandusettevõtteid, et 
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edastama aruande sellise järelevalve 
ulatuse ja tulemuste kohta kuue kuu 
jooksul pärast selle aasta lõppu, mille 
kohta aruanded käivad.

teha kindlaks, kas kasutuspiirangutest 
kinni peetakse. Liikmesriigid peavad 
koostama ja komisjonile edastama aruande 
sellise järelevalve ulatuse ja tulemuste kohta 
kuue kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, 
mille kohta aruanded käivad.

Muudatusettepanek 46
Artikkel 79 a (uus)

Artikkel 79a
Läbivaatamine

Komisjon vaatab taimekaitsevahendite 
loatsoonide kindlaksmääramise läbi…,
võttes arvesse uusimaid teaduslikult 
põhjendatud teadmisi. Eelkõige komisjon 
kontrollib, kas tuleks teha muudatusi 
tsoonide arvu ja liikmesriikide tsoonidesse 
jaotamise osas.
* viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Tsoonide määratlemine ja vastastikune tunnustamine nende tsoonide piires on 
taimekaitsevahenditele lubade andmise valdkonnas uus nähtus ja tuleks pärast viie aasta 
möödumist läbi vaadata, et selgitada, kas tuleks töötada välja kogu ELis kehtiv luba või 
muuta erinevate tsoonide arvu ja määratlust.

Muudatusettepanek 47
II lisa punkt 3.6.2

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.

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühtsete põhimõtete alusel läbi 
viidud hindamine näitab, et soovitatavates 
kasutustingimustes on tagatud kasutajate, 
töötajate, kõrvaliste isikute ja tarbijate 
vastuvõetav kaitse vähemalt ühe 
taimekaitsevahendi vähemalt ühe 
vaadeldud kasutuse jooksul.
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Muudatusettepanek 48
II lisa punkt 3.6.3

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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 49
II lisa punkt 3.6.4

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 
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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 50
II lisa punkt 3.6.5

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 

välja jäetud
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kasutustingimustes on tühine.

Selgitus (muudatusettepanekud 29–32)

According to Article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality.
Equivalent to Annex II Point 3.8.1.

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Muudatusettepanek 51
II lisa punkt 3.7.2

3.7.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.
Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.

välja jäetud

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 
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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, R48 või Xn;
R48 vastavalt direktiivile 67/548/EEC.

Muudatusettepanek 52
II lisa punkt 3.7.3

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.

välja jäetud

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.

3.7.3.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
5000.
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Selgitus (muudatusettepanekud 33–34)

Taimekaitsevahendite kasutamise sätestamine nende toimeainete omaduste alusel, jättes 
arvesse võtmata nende tegelikud kasutusviisid ja kokkupuute, kahjustab otsuste 
riskianalüüsidel põhineva vastuvõtmise põhimõtet. Selle tagajärjeks on paljude ohutute 
toodete/kasutusviiside kõrvalejätmine. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kasutada 
asenduskõlblike ainete kindlaksmääramiseks, mitte ainete asjakohase hindamiseta 
tagasilükkamiseks.

Muudatusettepanek 53
II lisa punkt 3.8.2

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 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

välja jäetud

Selgitus

Puudub teaduslik alus sisesekretsiooni kahjustavate omaduste käsitlemiseks teistest 
toksikoloogilistest omadustest erineval viisil. Sisesekretsiooni kahjustumise tagajärjel tekkiv 
toksiline mõju kuulub kokkupuute piirnormi alla, mille ohutus inimestele ja keskkonnale on 
kindlaks määratud. Sisesekretsiooni kahjustumist ei tohi kasutada mõtlematu kriteeriumina 
toimeainete tagasilükkamiseks.

Muudatusettepanek 54
II lisa punkt 4

4. Asenduskõlbliku aine heakskiitmise 
kriteeriumid

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

4. Asenduskõlbliku aine heakskiitmise 
kriteeriumid

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;

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kõrgema tasandi genotoksilisuse katsete 
põhjal liigitatakse see direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
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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.

kategooria mutageenide alla, välja arvatud 
juhul, kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine;
või

toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal 
liigitatakse või tuleb see liigitada 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; või

toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal liigitatakse või tuleb see 
liigitada 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; või

– seda loetakse püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.
Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.
a) 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,
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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 kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.
b) 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 ka 
mereloomadelt saadud andmeid.
c) 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.
– või see on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.
Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.
a) Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui:
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
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suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva.
b) Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
5000.

Selgitus

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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