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Austatud härra esimees

30. aprilli 2007. aasta kirjas palusite õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 
arvamust kõnealuse komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 11. juuni 2007. aasta koosolekul.

Ettepanekul on EÜ asutamislepingu artikli 37 lõike 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti b põhiselt 
kahekordne õiguslik alus.

Raportöör pr Breyer on esitanud ettepaneku kohta muudatusettepanekuid eesmärgiga jätta 
välja artiklist 37 tulenev õiguslik alus, võttes arvesse asjaolu, et EÜ asutamislepingu artikli 
152 lõike 4 punkt b ja artikli 175 lõige 1 moodustavad ettepanekule sobiva õigusliku aluse.
9. mai 2007. aasta kirjas teavitasite õiguskomisjoni, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon, kes 
töötab koos keskkonnakomisjoniga tõhustatud koostöömenetluse alusel, on võtnud vastu 
arvamuse, milles peetakse sobivaks õiguslikuks aluseks peale EÜ asutamislepingu artikli 37 
lõike 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti b ka artiklit 95.

Kaalutlemisel olev õiguslik alus:

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Artikkel 37
1. Ühise põllumajanduspoliitika põhisuundade väljatöötamiseks kutsub komisjon kohe pärast 
käesoleva lepingu jõustumist kokku liikmesriikide konverentsi, selleks et võrrelda nende 
põllumajanduspoliitikat, eelkõige koostades ülevaate liikmesriikide ressurssidest ja 
vajadustest.
2. Olles võtnud arvesse lõikes 1 ettenähtud konverentsi töö tulemused, teeb komisjon kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega artikli 34 lõikes 1 
ettenähtud ühise korralduse vormidest ning käesolevas jaotises täpsustatud meetmete 
rakendamiseks. Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud 
põllumajandusküsimuste omavahelist seotust.
Nõukogu annab kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga määrusi ja direktiive või teeb otsuseid, ilma et 
eelöeldu piiraks tema õigust anda ka soovitusi.
3. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega ja vastavalt lõikele 2 asendada riikide 
turukorralduse ühise korraldusega, mis on ette nähtud artikli 34 lõikes 1, kui:
a) ühine korraldus võimaldab selle meetme vastu olevatele ja kõnealuse toodangu jaoks 
turukorraldust omavatele liikmesriikidele asjassepuutuvate tootjate tööhõive ning 
elatustaseme samaväärseid tagatisi, võttes arvesse võimalikke kohandamisi ja aja jooksul 
vajalikuks osutuvat spetsialiseerumist;
b) selline korraldus tagab ühenduse piires samasugused kaubandustingimused, kui on riigi 
siseturul.
4. Kui teatud tooraine jaoks luuakse ühine korraldus enne, kui on olemas ühine korraldus 
vastava töödeldud toote jaoks, siis sellist toorainet, mida kasutatakse kolmandatesse 
riikidesse eksporditavate töödeldud toodete valmistamiseks, võib sisse vedada väljastpoolt 
ühendust.

Artikkel 95
1. Erandina artiklist 94 ning kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse 
artiklis 14 seatud eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Vastavalt artiklis 251 
sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab 
nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille 
eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.
2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete 
suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.
3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates 
ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka 
Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.
4. Kui pärast seda, kui nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab
liikmesriik artiklis 30 märgitud oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna 
kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, teatab ta nendest normidest ja nende 
säilitamise põhjustest komisjonile.
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5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast ühtlustamismeetme 
võtmist nõukogus ja komisjonis liikmesriik peab vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel 
ainuomaselt selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja 
töökeskkonna kaitsega seotud uutel teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, 
teatab ta kavandatavatest normidest ja nende kehtestamise põhjustest komisjonile.
6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu jooksul 
pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on või ei 
ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud, ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.
Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud siseriiklikud 
normid kinnitatuks.
Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse 
pikendada veel kuni kuus kuud.
7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke 
norme, mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, kas teha ettepanek selle 
meetme kohandamiseks.
8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem 
on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, 
kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.
9. Erandina artiklites 226 ja 227 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas artiklis 
ettenähtud volitusi vääriti.
10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis 
volitab liikmesriike ühel või mitmel artiklis 30 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma 
ühenduse kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.

Artikkel 152
1. Kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel tagatakse inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse.
Ühenduse meetmed, mis täiendavad liikmesriikide poliitikat, on suunatud rahvatervise 
parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ja inimeste tervist ohustavate tegurite 
kõrvaldamisele. Sellised meetmed hõlmavad võitlust olulisemate tervisehäirete vastu, 
edendades nende põhjuste, leviku ja vältimise uurimist, samuti tervishoiualast selgitus- ja 
kasvatustööd.
Ühendus täiendab uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks liikmesriikide 
meetmeid, kaasa arvatud teavitamine ja tõkestamine.
2. Ühendus soodustab liikmesriikidevahelist koostööd käesoleva artikliga hõlmatud 
valdkondades ja toetab vajaduse korral nende meetmeid. Koostöös komisjoniga 
kooskõlastavad liikmesriigid oma poliitikat ja programme lõikega 1 hõlmatud valdkondades. 
Komisjon võib tihedas kontaktis liikmesriikidega teha kõiki kasulikke algatusi, et sellist 
kooskõlastamist edendada.
3. Ühendus ja liikmesriigid edendavad rahvatervise alal koostööd kolmandate riikide ja 
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pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.
4. Toimides vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, aitab nõukogu kaasa käesolevas 
artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes:
a) meetmeid, millega kehtestatakse inimpäritoluga organitele ja ainetele, verele ja 
veresaadustele kõrged kvaliteedi- ja ohutusnõuded; need meetmed ei takista ühtki liikmesriiki 
säilitamast või kehtestamast karmimaid kaitsemeetmeid;
b) erandina artiklis 37 sätestatust veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene 
eesmärk on rahvatervise kaitse;
c) inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks kavandatud stimuleerivaid meetmeid, välja 
arvatud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine.
Komisjoni ettepaneku põhjal võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega võtta vastu ka 
soovitusi käesolevas artiklis loetletud eesmärkidel.
5. Ühenduse tervishoiumeetmed võtavad täiel määral arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ning kättesaadavaks muutmisel. Eriti lõike 4 
alapunktis a osutatud meetmed ei mõjuta organite ja vere annetamise või meditsiinilise 
kasutamise siseriiklikke norme.

Artikkel 175
1. Toimides vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, otsustab nõukogu, missuguseid 
meetmeid tuleb ühendusel võtta, et saavutada artiklis 1741 seatud eesmärgid.
2. Erandina lõikes 1 sätestatud otsustamismenetlusest ja ilma et see piiraks artikli 95 
kohaldamist, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendi, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega ühehäälselt 
vastu:
a) peamiselt maksusätteid;
b) meetmeid, mis käsitlevad:
— asulaplaneerimist;
— veeressursside kvantitatiivset majandamist või mis otseselt või kaudselt mõjutavad nende 
ressursside kättesaadavust;
— maa kasutamist, välja arvatud jäätmemajandus; 
c) meetmeid, mis mõjutavad oluliselt liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate vahel ning 
tema energiavarustuse üldstruktuuri.

  
1 Artikli 174 lõige 1
1. Ühenduse keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste eesmärkide taotlemisele:
– keskkonna säilitamine, kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine;
– inimese tervise kaitsmine;
– loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine;
– meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegelda piirkondlike ja ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemidega.
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Esimeses lõigus esitatud tingimustel võib nõukogu piiritleda need käesolevas lõikes märgitud 
küsimused, mille puhul otsused tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega.
3. Muudes valdkondades võtab nõukogu vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega vastu üldised 
tegevusprogrammid, milles määratakse kindlaks esmatähtsad eesmärgid.
Toimides olenevalt juhtumist kas lõike 1 või 2 tingimuste kohaselt, võtab nõukogu vajalikud 
meetmed nende programmide elluviimiseks.
4. Ilma et see piiraks teatavate ühendust puudutavate meetmete võtmist, rahastavad ja 
rakendavad keskkonnapoliitikat liikmesriigid.
5. Kui lõike 1 sätetel rajanev meede tekitab liikmesriigi ametiasutustele 
ebaproportsionaalseks peetavaid kulusid, siis kehtestab nõukogu, ilma et see piiraks 
võimalust kohaldada põhimõtet, et saastajal tuleb maksta, selle meetme vastuvõtmise 
õigusaktis asjakohased sätted:
— ajutiste eranditena ja/või
— rahaliste toetustena artikli 161 kohaselt loodud Ühtekuuluvusfondist.

Määruse sisu võib analüüsida järgmiselt:
Määrus on kavandatud asendama direktiivi 91/414, võttes arvesse parlamendi ja nõukogu 
tõstatatud teatud küsimusi vastuseks komisjoni esitatud eduaruandele ja hiljutistele teaduslik-
tehnilistele edusammudele. Lihtsustamise huvides tunnistatakse kõnealuses määruses 
kehtetuks direktiiv 79/117.
Põhjenduste kohaselt on määruse ettepaneku esitamise arutluskäik järgmine:

(6) Taimekasvatusel on ühenduses väga tähtis koht. Üks tähtsamaid vahendeid taimede ja 
taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike organismide, sealhulgas umbrohu eest ning 
põllumajandusliku tootmise parandamiseks on taimekaitsevahendite kasutamine.
(7) Taimekaitsevahendid võivad avaldada taimsetele saadustele ka mittesoovitavat mõju. 
Nende kasutamisega võivad kaasneda riskid ja ohud inimestele, loomadele ja keskkonnale, 
eriti kui need viiakse turule ilma ametlike testide ja lubadeta ning kui neid kasutatakse 
ebaõigesti. Seetõttu tuleb vastu võtta ühtlustatud eeskirjad taimekaitsevahendite turuleviimise 
kohta.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi1 ning tagada, et tootmisharu tõestaks, et turule viidavad ained ja vahendid 
ei avalda inimese tervisele ja keskkonnale kahjulikku mõju.
(9) Taimekaitsevahenditesse tuleks lisada ainult selliseid aineid, mille puhul on tõestatud, 
et need on taimekasvatusele selgelt kasulikud ning et nende kasutamine ei avalda eeldatavalt 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega mingit vastuvõetamatut mõju 
keskkonnale. Selleks et saavutada kõigis liikmesriikides ühesugune kaitstuse tase, tuleb 
selliste ainete lubatavuse või mittelubatavuse üle otsustada ühenduse tasandil.

  
1 Autoripoolne esiletõstmine.
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(10) Ennustatavuse, tõhususe ja ühetaolisuse huvides tuleks sätestada üksikasjalik 
menetlus, hindamaks, kas mõnda toimeainet on võimalik heaks kiita. ....

(11) Eetilistel põhjustel ei tohiks toimeaine ja taimekaitsevahendi hindamine tugineda 
katsetele või uuringutele, millega kaasneb toimeaine või taimekaitsevahendi tahtlik 
manustamine inimestele eesmärgiga teha kindlaks, milline on toimeaine täheldatava toimeta 
doos inimesel. Samuti ei tohi toimeainete ja taimekaitsevahendite ohutusvaru alandamiseks 
kasutada inimestega läbiviidud toksikoloogilisi uuringuid. 
(12) Toimeainete heakskiitmise kiirendamiseks tuleks eri menetlusetappidele määrata 
ranged tähtajad.
(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivuse periood olema ajaliselt 
piiratud. Heakskiidu kehtivuse periood peaks olema proportsionaalne selliste ainete 
kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega. ....

(14) Tuleks sätestada võimalus toimeaine heakskiidu muutmiseks või tagasivõtmiseks 
juhtudel, kui heakskiitmiseks vajalikud kriteeriumid ei ole enam täidetud.

(15) Mõne toimeaine hindamine võib näidata, et see kujutab märksa väiksemat ohtu kui 
muud ained. Selleks et soodustada niisuguse aine lisamist taimekaitsevahenditele, on 
asjakohane sellised ained kindlaks määrata ning soodustada neid sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimist.

(16) Teatud ained, mida valdavalt taimekaitsevahendina ei kasutata, võivad olla kasulikud 
ka taimekaitses, kuid nendele heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla piisaval määral 
majanduslikku huvi. Seetõttu tuleks konkreetsete sätetega tagada, et oleks lubatud ka selliste 
ainete heakskiitmine kasutamiseks taimekaitses, kui nendega kaasnevad ohud on 
vastuvõetavad.
(17) Mõned toimeained võivad olla vastuvõetavad ainult tingimusel, kui rakendatakse 
ulatuslikke abinõusid riskide vähendamiseks. Sellised ained tuleb kindlaks määrata ühenduse 
tasandil. Liikmesriigid peavad regulaarselt üle vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on võimalik asendada taimekaitsevahenditega, mis 
sisaldavad väiksemaid riskide vähendamise abinõusid nõudvaid toimeaineid.

(18) Lisaks toimeainetele võivad taimekaitsevahendid sisaldada taimekaitseaineid või 
sünergiste, mille kohta tuleks sätestada samasugused eeskirjad. Tuleks kehtestada tehnilised 
eeskirjad, mis on vajalikud selliste ainete läbivaatamiseks. Praegu turul olevad ained tuleks 
läbi vaadata alles pärast seda, kui need sätted on kehtestatud.

(19) Taimekaitsevahendid võivad sisaldada ka abiaineid. Asjakohane on esitada selliste 
abiainete loetelu, mida ei tohiks taimekaitsevahenditesse lisada.

(20) Toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid on võimalik koostada mitmel erineval 
moel ning neid on võimalik kasutada mitmesugustel põllukultuuridel, erinevates 
põllumajandus-, ökoloogia- ja kliimatingimustes. Seetõttu peaksid taimekaitsevahendite 
lubasid andma liikmesriigid.

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti tuleks 
taimekaitsevahendite lubade andmisel arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja keskkonna 
kaitsmise eesmärk on alati tähtsam kui eesmärk parandada taimekasvatust1. Seetõttu tuleks 

  
1 Autoripoolne esiletõstmine.
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enne taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, et need on taimekasvatusele selgelt 
kasulikud ning nende kasutamine ei avalda mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit ebasoodsat mõju keskkonnale.
(22) Ennustatavuse, tõhususe ja ühetaolisuse huvides tuleks ühtlustada 
taimekaitsevahendite lubade andmise kriteeriumid, menetlused ja tingimused, võttes arvesse 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse üldpõhimõtteid.

(23) Taimekaitsevahendis sisalduvaid toimeaineid on võimalik toota erinevate 
tootmisprotsesside abil, mistõttu nende spetsifikatsioonid võivad olla erinevad. Sellised 
erinevused võivad avaldada mõju ka ohutusele. Tõhususe tagamiseks tuleks sätestada 
ühenduse tasandil ühtlustatud menetlus nende erinevuste hindamiseks.

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, vähendada tootjate ja liikmesriikide halduskoormust 
ning tagada taimekaitsevahendite ühtlasem kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised võrreldavate ökoloogia- ja kliimatingimustega 
liikmesriigid. Seetõttu tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate tingimustega loatsoonideks, et 
soodustada sellist vastastikust tunnustamist.
(25) Teatud kasutusviiside puhul on tootjate majanduslik huvi loa taotlemise vastu piiratud. 
Tagamaks, et taimekaitsevahendite vähene kättesaadavus ei hakkaks ohustama 
põllumajanduse ja metsanduse mitmekesistamist, tuleks kehtestada konkreetsed reeglid 
väikesemahulisteks kasutusteks.
(26) Liikmesriikidel tuleks lubada erandjuhtudel anda luba taimekaitsevahenditele, mis ei 
vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele, kui see on vajalik taimekasvatusele 
tekkinud ohu või ohustatuse tõttu, mida ei ole võimalik ühegi muu vahendiga ohjata. Sellised 
load tuleks läbi vaadata ühenduse tasandil.
(27) Uuenduste soodustamiseks tuleks kehtestada konkreetsed eeskirjad, mis lubavad 
taimekaitsevahendite kasutamist eksperimentides ka juhul, kui neile ei ole veel luba antud.
(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid. ....

(29) Tuleks moodustada süsteem teabe vahetamiseks. ...
(30) Taimekaitsevahendi tõhususe suurendamiseks võib kasutada adjuvante. Nende 
turuleviimine ja kasutamine tuleks keelata, kui nad sisaldavad mõnda keelatud abiainet. 
(31) Uuringud kujutavad endast suurt investeeringut. Teadusuuringute soodustamiseks 
tuleks seda investeeringut kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida võimalust, et ühe taotleja poolt 
liikmesriigile esitatud uuringuid saaks kasutada mõni muu taotleja. ...

(32) Tuleks kehtestada eeskirjad katsete ja uuringute kordamise vältimiseks. Eriti tuleks 
keelata selgroogsetel loomadel tehtavate uuringute kordamine. Sellega seoses tuleks 
kehtestada kohustus võimaldada mõistlikel tingimustel juurdepääsu selgroogsetel loomadel 
tehtud uuringutele. Selleks et ettevõtjad teaksid, milliseid uuringuid teised on läbi viinud, 
peaksid liikmesriigid pidama selliste uuringute loetelu, isegi kui need ei kuulu ülalnimetatud 
kohustusliku juurdepääsu süsteemi alla.

(33) Kuna liikmesriigid, amet ja komisjon kohaldavad dokumentidele juurdepääsu ja nende 
konfidentsiaalsuse suhtes erinevaid eeskirju, on asjakohane selgitada sätteid seoses 
juurdepääsuga nende ametite valduses olevates dokumentides sisalduvale teabele ning nende 
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dokumentide konfidentsiaalsusega. 
(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta1 kehtib pestitsiidide liigitamise, pakendamise ja märgistamise suhtes. Ent 
selleks, et veelgi parandada taimekaitsevahendite kasutajate, taimede ja taimsete saaduste 
tarbijate ning keskkonna kaitset, on asjakohane kehtestada täiendavad konkreetsed eeskirjad, 
mis võtaksid arvesse taimekaitsevahendite spetsiifilisi kasutustingimusi.
(35) Tagamaks, et taimekaitsevahendite kasutajatele ei suunata eksitavaid reklaame, on 
asjakohane sätestada eeskirjad nende vahendite reklaamimise kohta.
(36) Tuleks kehtestada sätted arvepidamiseks ja teabe kogumiseks taimekaitsevahendite 
kasutamise kohta, et tõsta inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitstuse taset, tagades 
võimaliku kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.
(37) Sätted, mis käsitlevad taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamise kontrolli ja 
inspekteerimist, peaksid tagama käesolevas määruses esitatud nõuete õige, ohutu ja 
ühtlustatud kohaldamise, et tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemelist kaitset.
(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 882/2004 
ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks2, 
on sätestatud kontrollimeetmed taimekaitsevahendite kasutamise üle kõigil toiduainete 
tootmise etappidel, sealhulgas arvepidamine taimekaitsevahendite kasutamise üle. 
Samasuguseid eeskirju tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 882/2004 käsitlusalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja kasutamise suhtes.

(39) Tuleks tagada tihe koordineerimine ühenduse teiste õigusaktidega, eriti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 396/2005 taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta3, ning ühenduse õigusaktidega, mis 
käsitlevad töötajate ja muude isikute kaitset, kes on seotud geneetiliselt muundatud 
organismide piiratud kasutuse ja tahtliku keskkonda laskmisega.

(40) Tuleb kehtestada menetlused, mille alusel võtta tarvitusele erakorralisi meetmeid 
olukordades, kus heaks kiidetud toimeaine, taimekaitseaine või sünergist hakkab tõenäoliselt 
kujutama tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.
(41) Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuseeskirjad, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse rikkumise suhtes, ning võtma tarvitusele meetmed nende eeskirjade rakendamise 
tagamiseks. 

(42) Tootja või vajaduse korral taimekaitsevahendi turuleviimise eest vastutava või seda 
kasutava isiku üldine tsiviil- ja kriminaalvastutus liikmesriigis peaks jääma kehtima.

(43) Liikmesriikidel peaks olema võimalus sisse nõuda määruse kohaldamisega seotud 

  
1 EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/8/EÜ (ELT L 
19, 24.1.2006, lk 12).
2 ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Parandatud versioon ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.
3 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
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menetluskulud isikutelt, kes tahavad taimekaitsevahendeid turule viia või viivad neid turule, 
ning isikutelt, kes taotlevad toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiitmist.

(44) Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama vajalikud siseriiklikud ametiasutused.
(45) Komisjon peaks hõlbustama käesoleva määruse kohaldamist. Seetõttu on asjakohane 
ette näha vajalikud rahalised vahendid ning võimalus muuta määruse teatud sätteid kogemusi 
silmas pidades või töötada välja juhendina kasutatavad tehnilised märkused.

(46) ...
(47) ...

Määruse ettepaneku põhjendustest ja sätetest nähtub, et selle peaeesmärgiks on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse, kindlustades selle, et põllumajandusele 
olulisi taimekaitsevahendeid ei viida turule ilma ametlike testide ja lubadeta ning neid 
kasutatakse õigesti.

See tekitab arusaadavalt vajaduse võtta vastu ühtlustatud eeskirjad taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta, kuid määruses ei püüta esmalt tagada siseturu nõuetekohast toimimist, 
kuna seda pole mainitud preambulis ega sätetes.
Õigusakti ettepaneku sätted puudutavad tegelikult taimekaitsevahendite heakskiitmiseks 
vajalikke nõudeid ja tingimusi, heakskiitmise menetlust, heakskiidu pikendamist ja 
läbivaatamist, erandeid, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmist, keelatud abiainete 
keelustamist, loa andmist turuleviimiseks ja kasutamiseks, loa taotlemise ja vabastuse 
andmise menetlusi, lubade vastastikust tunnustamist, lubade pikendamist ja tagasivõtmist, 
erijuhte (väheohtlikud tooted, geneetiliselt muundatud mikroorganismi sisaldavad tooted, 
asenduskõlblikke aineid sisaldavad tooted, väikesemahulised kasutused), eriolukordades ja 
teadus- ja arendustegevuse huvides tehtavaid erandeid, nõudeid taimekaitsevahendite 
kasutuse ja võimalike kahjulike mõjude alase teabe kohta, adjuvante, andmekaitset ja 
andmete jagamist, avalikku juurdepääsu teabele, pakendamist, märgistamist ja reklaamimist, 
järelevalveabinõusid, eriolukordi, ja haldus- ja finantssätteid (sealhulgas tsiviil- ja 
kriminaalvastutuse sätteid).

Hinnang
Õiguslik alus määrab kindlaks ühenduse ratione materiae pädevuse ning selle, kuidas 
nimetatud pädevust kasutatakse, täpsemalt õigusliku(d) vahendi(d), mida võib kasutada, ja 
otsustamismenetluse.
Euroopa Kohtu kohtupraktika järgi on selge, et õiguslikku alust ei valita ühenduse 
seadusandja äranägemisel, vaid see peab põhinema objektiivsetel teguritel, mida kohus saab 
kontrollida1, näiteks kõnealuse meetme sisu ja eesmärk2. Lisaks peab otsustav tegur olema 
meetme peamine eesmärk3. 
Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale on asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik 
alus ka siis, kui kõnealuse meetmega üritatakse lisaks põhieesmärgile saavutada ka 

  
1 Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
2 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10 ja otsus kohtuasjas C-42/97: 
Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1999, lk I-869, punkt 36.
3 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punkt 27.
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asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud eesmärki1.
Kui aga meetmel on mitu üheaegset eesmärki, mis on omavahel lahutamatult seotud, ilma et 
üks oleks teistega võrreldes teisejärguline või kaudne, peab meede põhinema erinevatel 
asjakohastel asutamislepingu sätetel2, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik sätetega 
kehtestatud otsustamismenetluste vastastikuse kokkusobimatuse tõttu3.
Eespool toodut silmas pidades tuleb kindlaks teha, mis on määruse ettepaneku sobiv õiguslik 
alus.
Euroopa Komisjoni ettepanek oli anda määrusele kahekordne õiguslik alus – artikli 37 lõige 2 
koos artikli 152 lõike 4 punktiga b.
Keskkonnakomisjon teeb ettepaneku artikli 37 lõige 2 välja jätta ja kasutada õigusliku 
alusena artikli 152 lõike 4 punkti b ning artikli 175 lõiget 1.
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon omalt poolt soovitab artikli 37 lõiget 2, artikli 152 lõike 4 
punkti b ja artiklit 95.
Mis puutub artiklisse 95, siis pidades silmas asjaolu, et vastavalt kohtupraktikale on 
asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik alus ka siis, kui kõnealuse meetmega 
üritatakse lisaks põhieesmärgile saavutada ka asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud 
eesmärki4, puudub vajadus viidata artiklile 95. Kuigi on endastmõistetav, et 
taimekaitsevahendite turuleviimist, märgistamist ja vastastikust tunnustamist käsitlevad sätted 
on kavandatud siseturu toimimise tagamiseks, on määruse peaeesmärgiks tagada inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitse, kindlustades selle, et põllumajandusele olulisi 
taimekaitsevahendeid ei viida turule ilma ametlike testide ja lubadeta ning neid kasutatakse 
õigesti. See ongi õigusakti raskuskese, mitte siseturu rajamine või selle toimimine, mis on 
ainult väljendamata eesmärgiks ning peaeesmärgiga võrreldes teisejärguline ja kaudne.
Mis puutub artikli 37 lõiku 2, siis pole vajadust sellele viidata, pidades silmas artikli 152 lõike 
4 punktis b sätestatud selget erandit fütosanitaariaala meetmetele, mille otsene eesmärk on 
rahvatervise kaitse. Määruse ettepaneku eesmärki ja sisu silmas pidades pole mingit kahtlust, 
et rahvatervise kaitse on meetme otsene eesmärk. Lisaks võib asjaolu, et artikli 37 lõikes 2 
sätestatakse nõuandemenetlus, mitte kaasotsustamismenetlus, põhjustada selle pidamist 
kokkusobimatuks, välja arvatud juhul, kui artikliga 133 seotud kohtupraktikat saab käsitleda 
viitavana artikli 37 lõikele 25.

Järelikult on artikli 152 lõike 4 punkt b piisav õiguslik alus ja puudub ka vajadus viidata 
artikli 175 lõikele 1.

Sellest tulenevalt on üldise arvamuse kohaselt sobiv õiguslik alus artikli 152 lõike 4 punkt b.
  

1 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–
28; Otsus kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-
11453, punktid 93–94.
2 Otsus kohtuasjas C-165/87: komisjon v. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11.
3 Vt nt otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-2867, punktid 17–21 (titaandioksiidi 
kohtuasi), otsus kohtuasjas C-388/01: komisjon v. nõukogu, EKL 2004, lk I-4829, punkt 58 ja otsus kohtuasjas 
C-491/01: British American Tobacco, EKL 2002, lk I-11453, punktid 103–111.
4 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–
28; Otsus kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-
11453, punktid 93–94.
5 Vt 10. jaanuari 2006. aasta otsust kohtuasjas C-178/03: komisjon v. Euroopa Parlament ja nõukogu, punkt 59 ja 
sama kuupäeva otsust kohtuasjas C-94/03: komisjon v. nõukogu. 
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11. juuni 2007. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon ühehäälselt1 soovitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) 
sobivaks õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 4 punkti b.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani 

  
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Cristian Dumitrescu (tegevesimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(aseesimees), Manuel Medina Ortega (arvamuse koostaja), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes 
Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, 
Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szįjer, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.
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