
AD\688047ET.doc PE384.217v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

2006/0258(COD)

10.10.2007

ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
taimekaitsevahendite statistikat
(KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

Arvamuse koostaja: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf



PE384.217v02-00 2/9 AD\688047ET.doc

ET

PA_Legam



AD\688047ET.doc 3/9 PE384.217v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Komisjoni taimekaitsevahendite statistikat käsitlev ettepanek on otseselt seotud mõni kuu 
varem esildatud „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegiaga”. Ettepaneku 
eesmärk on ühtlustada taimekaitsevahendite müüki ja kasutust kajastavaid riiklikke 
statistikaid kogu Euroopas. See peaks toimuma tasemel, mis võimaldaks taimekaitsevahendite 
kasutamist kajastavate sisukate andmete kogumist ning keskmises perspektiivis kõnealuste 
toodete kasutamisest tulenevate ohtude ja koormuse vähendamist keskkonnale ja inimeste 
tervisele.

Seejuures on arvamuse koostaja arvates vajalik vältida uuringutest ja andmete kogumistest 
tulenevaid topeltkoormusi, eelkõige põllumajandusettevõtete puhul. Praegu pooleliolevates 
õigusloomega seotud ettepanekutes temaatilise strateegia kohta on ette nähtud konkreetsed 
sätted taimekaitsevahendite kasutamise kohta teavet andvate andmete säilitamise kohta ning 
ka müügiandmete edastamise kohta tootjate poolt (vt eelkõige esildatud heakskiitva määruse 
artikkel 64, KOM (2006) 0388). Siinkohal ettenähtud statistilise andmekogumise raames 
tuleks selgelt lähtuda kõnealustest sätetest.

Lisaks on sarnased arvepidamissätted oluline osa integreeritud taimekaitsest ning 
eraviisilistest kvaliteedisüsteemidest, nagu EUREPGAP. Statistilises uuringus tuleks 
eelisjärjekorras kasutada juba olemasolevaid andmeid ettevõtetest, mis tegutsevad kõnealuste 
normide kohaselt, kusjuures tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et antud rühm ei kujuta endast 
esinduslikku läbilõiget põllumajandusettevõtete tervikust.

Uuringute aluseks peaksid olema toodetud ja turule viidud taimekaitsevahendite kohta käivad 
andmed, mida peavad pädevatele asutustele edastama tootjad ja turustajad. Seejuures ei piisa 
võimalikult ühtlustatud Euroopa andmekogude puhul kõnealuste osaliste aruandekohustuse 
kehtestamisest rakendussätetes (nagu on ettenähtud heakskiitva määruse artiklis 64).
Aruandekohustus tuleks käesoleva määruse raames sõnastada võimalikult täpselt, kuna see 
annab alusandmed kõnealuste toodete kasutusandmete registreerimiseks (vaata II lisa 1. jagu).

Arvamuse koostaja arvates ei ole taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku kasutamise 
väljajätmine kõnealuse määruse reguleerimisalast õigustatud. Kui eraviisiline kasutamine, 
näiteks väikeaedades, on tõepoolest registreeritav üksnes müügiandmete vahendusel, tuleb 
kutselistele ning ka suurkasutajatele (näiteks kommunaalteenistused, transpordiettevõtted) 
esitada säilitamiskohustuste ja andmete kogumiste osas samad nõuded, kui 
põllumajanduslikele kasutajatele.

Kogutud andmeid tuleb riiklikul ja ühenduse tasandil kasutada nii, et temaatilise strateegia 
elluviimiseks saavutataks võimalikult suur kasu. Koostaja teeb seega ettepaneku, et kogutud 
andmeid hindaks ekspertrühm, kes annaks hinnangu mõju kohta inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Kõnealuse ekspertrühma töö peaks toimuma riiklike tegevuskavade eest 
vastutava pädeva asutuse vastutusel ja ekspertrühm peaks kuuluma Euroopa tasandi 
võrgustikku.

Ka andmeid toodetud ja müüdud taimekaitsevahendite kohta tuleks kasutada nii, et need ei 
oleks üksnes pestitsiidide kasutamise uuringu aluseks, vaid pakuksid ametiasutustele ühtlasi 
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ka lähtepunkti tootevoogude registreerimiseks. Selleks piisaks, kui teha kaubandusvood 
nähtavaks kuni suurklientideni või põllumajanduskaupadega kauplejateni. Eelkõige võttes 
arvesse tööstusharu esindajate väidetel oluliselt kasvanud probleeme ebaseaduslike 
importtoodetega, võib ainevoogude registreerimine taimekaitsevahendite sektoris olla 
pädevatele asutustele kasulik vahend, mis annaks väljapakutud andmete kogumisele olulise 
lisaväärtuse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 1 pealkiri

Sisu ja reguleerimisala Sisu, reguleerimisala ja eesmärk

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõike 2 teine taane

– taimekaitsevahendite põllumajanduslikult
kasutatud kogust aastas, vastavalt II lisale.

– taimekaitsevahendite kasutatud kogust 
aastas, vastavalt II lisale.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Statistikat kasutatakse eelkõige:
– pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia elluviimiseks ja 
hindamiseks,
– ühtlustatud riiklike ja ühenduse tasandi 
riskinäitajate väljatöötamiseks, 
taimekaitsevahendite kasutamise 
arengusuundade väljaselgitamiseks ning 
riiklike tegevuskavade tõhususe 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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hindamiseks vastavalt direktiivile XXX, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks,
– ainevoogude registreerimiseks 
taimekaitsevahendite tootmisel, nendega 
kauplemisel ning nende kasutamisel.

Selgitus

Statistika aitab saavutada ühenduse õiguseaktides seatud kindlaid eesmärke. Lisaks tuleks 
olemasolevaid andmeid kasutada selleks, et teha taimekaitsevahendite ainevood jälgitavateks 
ning seeläbi tuvastada ebaseaduslike toodete kasutamist.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 1 esimene kuni kolmas taane

– uuringud
– tarnijate suhtes kohaldatav 
aruandekohustus seoses turule viidud 
taimekaitsevahenditega; võib kasutada 
erinevaid lubasid professionaalsete ja 
mitteprofessionaalsete kasutusvaldkondade 
jaoks,

– tarnijate suhtes kohaldatav 
aruandekohustus seoses turule viidud 
taimekaitsevahenditega; võib kasutada 
erinevaid lubasid professionaalsete ja 
mitteprofessionaalsete kasutusvaldkondade 
jaoks; eelkõige kohustused määruse XXX 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
(KOM(2006)0388)) artikli 64 lõike 2 
kohaselt,

– professionaalsete kasutajate suhtes 
kohaldatav aruandekohustus, mis põhineb 
taimekaitsevahendite kasutamise aruannetel,

– professionaalsete kasutajate suhtes 
kohaldatav aruandekohustus, mis põhineb 
taimekaitsevahendite kasutamise aruannetel;
eelkõige kohustused määruse XXX 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
(KOM(2006)0388)) artikli 64 lõike 1 
kohaselt,
– uuringud,

Selgitus

Tuleks vältida põllumajandustootjate topeltkoormamist dokumenteerimise ja andmete 
kogumise kohustustega ning kus otstarbekas, kasutada eelistatult muid allikaid. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et uuringute teostamises osaleksid vastava kvalifikatsiooniga isikud.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1 a (uus)
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1 a. Liikmesriigid tagavad, et
- taimekaitsevahendite tootjad ning
- taimekaitsevahendite turuleviimise 

või sisseveo eest vastutajad
annavad pädevale asutusele iga-aastaselt 
aru
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi tootmiskoguste kohta,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi koguste kohta, mis 
tarnitakse töötlevatele ettevõtetele või 
hulgimüügifirmadele Euroopa Liidus,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi väljaveo koguste kohta.
Pädevad asutused hindavad kõnealust 
teavet ja avaldavad selle, vajaduse korral 
pärast töötlemist, et tagada teatud teabe 
konfidentsiaalsus.

Selgitus

Turuleviimise eest vastutavate tootjate ja turuosaliste aruandekohustus turule viidud või 
väljaveetud koguste kohta on andmete kogumise oluline osa ja seetõttu tuleks seda kõnealuse 
määruse tekstis selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek 6
Artikli 6 esimene lõik

 Iga viie aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige 
edastatud andmete kvaliteeti, koormust 
ettevõtetele ja selle statistika kasulikkust 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia kontekstis. 

Iga viie aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige 
edastatud andmete kvaliteeti ja võrreldavust, 
koormust põllumajandus- ja 
aiandusettevõtetele ning muudele
ettevõtetele ja selle statistika kasulikkust 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia kontekstis, pidades eelkõige 
silmas artiklis 1 sätestatud eesmärke. 
Aruanne sisaldab vajaduse korral 
ettepanekuid, kuidas parandada veelgi 
andmete kvaliteeti ja vähendada koormust 
põllumajandusettevõtetele ja muudele 
ettevõtetele.
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Muudatusettepanek 7
I lisa pealkiri

Taimekaitsevahendite turule viimise 
statistika

Taimekaitsevahendite tootmise ja turule 
viimise statistika

Selgitus

Tuleks lisada tootmiskoguste kajastamine.

Muudatusettepanek 8
I lisa 2. a jagu (uus)

2. a JAGU 
Aruandekohustus

Taimekaitsevahendite tootjad ning 
taimekaitsevahendite turuleviimise või 
sisseveo eest vastutajad annavad pädevale 
asutusele iga-aastaselt aru
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi tootmiskoguste kohta,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi koguste kohta, mis 
tarnitakse töötlevatele ettevõtetele või 
hulgimüügifirmadele Euroopa Liidus,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi väljaveo koguste kohta.

Muudatusettepanek 9
I lisa 6. jao kolmas lõik

Teise vaatlusaasta aruandes tuleb anda 
umbkaudne hinnang, kui suur on III lisa igas 
põhigrupis loetletud ainete osakaal 
põllumajanduslikuks või 
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks 
turule viidud taimekaitsevahendite 
koguhulgast. Uued hinnangud antakse iga 
viie aasta järel.

Teise vaatlusaasta aruandes tuleb anda 
umbkaudne hinnang, kui suur on III lisa igas 
põhigrupis loetletud ainete osakaal 
põllumajanduslikuks, aianduslikuks ja
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks
(eelkõige transpordisektoris, ühiskondlikel 
haljasaladel ja erakasutuseks) turule viidud 
taimekaitsevahendite koguhulgast. Uued 
hinnangud antakse iga viie aasta järel.
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Muudatusettepanek 10
II lisa 1. jao lõige 1

1. Statistika hõlmab taimekaitsevahendite 
põllumajanduslikku kasutamist kõigis 
liikmesriikides. 

1. Statistika hõlmab taimekaitsevahendite 
põllumajanduslikku, aianduslikku ja 
professionaalset mittepõllumajanduslikku
kasutamist kõigis liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 11
II lisa 6. jao viies a taane (uus)

- andmete kogumisega kaasnevad 
arvestuslikud keskmised kulud 
põllumajandus- ja aiandusettevõtetele ning 
moodused nende kulude vähendamiseks. 
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