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Nõukogu ühisseisukoht 

 

Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 19 
Põhjendus 2 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel. Seega 
on liikmesriikide vahelise kaupade vaba 
liikumise, võrdsete konkurentsitingimuste ja 
ka tarbijakaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil. 
 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel ja 
põhjustada erisusi üldises tervisekaitses. 
Seega on liikmesriikide vahelise kaupade 
vaba liikumise, võrdsete 
konkurentsitingimuste ja ka kõigile 
tarbijatele võrdse tarbijakaitse huvides 
kohane, et nii taimsete kui ka loomsete 
saaduste jääkide piirnormid (JPNd) 
määrataks ühenduse tasandil, kuid võttes 
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arvesse kliimatingimuste erinevusi ja 
lähtudes parimast kasutatavat 
põllumajandustavast (vähemalt 
integreeritud kahjuritõrjest). 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 1 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 20 
Põhjendus 2 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel. Seega 
on liikmesriikide vahelise kaupade vaba 
liikumise, võrdsete konkurentsitingimuste ja 
ka tarbijakaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil. 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel ning 
tekitada erinevusi rahvatervise kaitses. 
Seega on liikmesriikide vahelise kaupade 
vaba liikumise, võrdsete 
konkurentsitingimuste ja ka võrdse, kõikide 
tarbijate kaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil, kuid arvestades kliimatingimuste 
erinevustega ja parimate 
põllumajandustavade alusel (integreeritud 
kahjuritõrje). 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 1 ennistamine. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 21 
Põhjendus 2 

 2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel. Seega 
on liikmesriikide vahelise kaupade vaba 
liikumise, võrdsete konkurentsitingimuste ja 
ka tarbijakaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil. 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel. Seega 
on liikmesriikide vahelise kaupade vaba 
liikumise, võrdsete konkurentsitingimuste ja 
ka tarbijakaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil, kuid võttes arvesse head 
põllumajandustava. 

Or. da 

 
 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 22 
Põhjendus 2 

2) Erinevused siseriiklikes pestitsiidide 
jääkide piirnormides võivad takistada 
kauplemist asutamislepingu lisas 1 
sisalduvate toodetega ning nendest saadud 
toodetega liikmesriikide vahel ning 
kolmandate riikide ja ühenduse vahel. Seega 
on liikmesriikide vahelise kaupade vaba 
liikumise, võrdsete konkurentsitingimuste ja 
ka tarbijakaitse huvides kohane, et nii 
taimsete kui ka loomsete saaduste jääkide 
piirnormid (JPNd) määrataks ühenduse 
tasandil. 

2) Käesolev määrus käsitleb otseselt seda, 
millisena avalikkus näeb oma tervislikku 
olukorda, ning on oluline siseturu 
funktsioneerimisele. Erinevused 
siseriiklikes pestitsiidide jääkide 
piirnormides võivad takistada kauplemist 
asutamislepingu lisas 1 sisalduvate 
toodetega ning nendest saadud toodetega 
liikmesriikide vahel ning kolmandate riikide 
ja ühenduse vahel. Seega on liikmesriikide 
vahelise kaupade vaba liikumise, võrdsete 
konkurentsitingimuste ja ka tarbijakaitse 
huvides kohane, et nii taimsete kui ka 
loomsete saaduste jääkide piirnormid (JPNd) 
määrataks ühenduse tasandil, kuid võttes 
arvesse kliimatingimuste erinevusi ja 
lähtudes parimast kasutatavat 
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põllumajandustavast (integreeritud 
kahjuritõrje). 

Or. en 

 

Selgitus 

Käesolev muudatus põhineb ettepanekul, mille tegi ettekandja muudatusse 1, lisades osa EP 
muudatusest 1 esimesel lugemisel. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 23 
Põhjendus 4 

4) Taimsete ja loomsete saaduste tootmisel 
ja tarbimisel on ühiskonnas väga tähtis roll. 
Taimetoodangu saagikust mõjutavad 
pidevalt kahjulikud organismid. On väga 
oluline kaitsta taimi ja taimseid saadusi 
nende organismide eest mitte üksnes selleks, 
et takistada saagi vähenemist või toodete 
kahjustamist, vaid ka koristatud toodete 
kvaliteedi tagamiseks, põllumajanduse 
tootlikkuse suurendamiseks ja 
looduskeskkonna kaitsmiseks 
põllumajandustootmiseks vajaliku pinnase 
piiramise teel. 

 4) Taimsete ja loomsete saaduste tootmisel 
ja tarbimisel on ühiskonnas väga tähtis roll. 
Taimetoodangu saagikust mõjutavad 
pidevalt kahjulikud organismid. On väga 
oluline kaitsta taimi ja taimseid saadusi 
nende organismide eest mitte üksnes selleks, 
et takistada saagi vähenemist või toodete 
kahjustamist, vaid ka koristatud toodete 
kvaliteedi tagamiseks, kõrge põllumajanduse 
tootlikkuse tagamiseks ja looduskeskkonna 
kaitsmiseks põllumajandustootmiseks 
vajaliku pinnase piiramise teel. Selleks on 
võimalik kasutada erinevaid meetodeid: 
mittekeemilised meetodid, selliste võtete, 
nagu resistentsete sortide, külvikorra, 
mehaanilise umbrohutõrje, bioloogiliste 
kontrollimeetodite kasutamine, ning 
keemilised meetodid, nagu näiteks 
taimekaitsevahendite või pestitsiidide 
kasutamine. 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 2 ennistamine. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 24 
Põhjendus 4 

 (4) Taimsete ja loomsete saaduste 
tootmisel ja tarbimisel on ühiskonnas väga 
tähtis roll. Taimetoodangu saagikust 
mõjutavad pidevalt kahjulikud organismid. 
On väga oluline kaitsta taimi ja taimseid 
saadusi nende organismide eest mitte üksnes 
selleks, et takistada saagi vähenemist või 
toodete kahjustamist, vaid ka koristatud 
toodete kvaliteedi tagamiseks, 
põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks 
ja looduskeskkonna kaitsmiseks 
põllumajandustootmiseks vajaliku pinnase 
piiramise teel. 
 

(4) Taimsete ja loomsete saaduste 
tootmisel ja tarbimisel on ühiskonnas väga 
tähtis roll. Taimetoodangu saagikust 
mõjutavad pidevalt kahjulikud organismid. 
On väga oluline kaitsta taimi ja taimseid 
saadusi nende organismide eest mitte üksnes 
selleks, et takistada saagi vähenemist või 
toodete kahjustamist, vaid ka koristatud 
toodete kvaliteedi tagamiseks ja 
põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks. 
 

 Selle saavutamiseks on erinevaid 
meetodeid: mittekeemilised meetodid, 
resistentsete sortide, külvikorra, 
mehaanilise umbrohutõrje, bioloogiliste 
kontrollimeetodite kasutamine ning 
keemilised meetodid, nagu näiteks 
taimekaitsevahendite või pestitsiidide 
kasutamine. 

Or. da 

 

Selgitus 

Ühisseisukoha põhjenduses 4 sedastatakse, et eesmärk on kaitsta keskkonda 
põllumajandustootmiseks vajamineva pinna vähendamise teel. Põllumajandustootmiseks 
kasutatava pinna piiramine väiksemate alade intensiivsema harimise teel ei kajasta siiski 
erilist muret keskkonna pärast. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 25 
Põhjendus 4 
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4) Taimsete ja loomsete saaduste tootmisel 
ja tarbimisel on ühiskonnas väga tähtis roll. 
Taimetoodangu saagikust mõjutavad 
pidevalt kahjulikud organismid. On väga 
oluline kaitsta taimi ja taimseid saadusi 
nende organismide eest mitte üksnes selleks, 
et takistada saagi vähenemist või toodete 
kahjustamist, vaid ka koristatud toodete 
kvaliteedi tagamiseks, põllumajanduse 
tootlikkuse suurendamiseks ja 
looduskeskkonna kaitsmiseks 
põllumajandustootmiseks vajaliku pinnase 
piiramise teel. 

4) Taimsete ja loomsete saaduste tootmisel 
ja tarbimisel on ühiskonnas väga tähtis roll. 
Taimetoodangu saagikust mõjutavad 
pidevalt kahjulikud organismid. On väga 
oluline kaitsta taimi ja taimseid saadusi 
nende organismide eest, et takistada saagi 
vähenemist või toodete kahjustamist ja 
tagada kõrge põllumajanduse tootlikkus. 
Selleks on võimalik kasutada erinevaid 
meetodeid: mittekeemilised meetodid, 
selliste võtete, nagu resistentsete sortide, 
külvikorra, mehaanilise umbrohutõrje, 
bioloogiliste kontrollimeetodite kasutamine, 
ning keemilised meetodid, nagu näiteks 
taimekaitsevahendite või pestitsiidide 
kasutamine. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 2 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 26 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 

 5) Üks kõige tavalisemaid meetodeid 
taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks 
kahjulike organismide mõjude eest on 
kasutada taimekaitsevahendites toimeaineid. 
Nende kasutamise võimalik tagajärg võib 
siiski olla jääkide leidumine töödeldud 
kaupades, neid kaupu söönud loomades ja 
nendega kokkupuutunud mesilaste toodetud 
mees. Kuna vastavalt direktiivile 91/414 
peaks rahvatervise kaitse olema prioriteetne 
taimekaitse ees, on vaja tagada, et selliseid 
jääke ei oleks koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. JPND-d peaksid 
olema määratud iga pestitsiidi suhtes 
madalamaile mõistlikult saavutatavale 
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tasemele, silmas pidades riskigruppide, 
nagu lapsed ja looted, kaitsmist ning 
erinevate jääkide võimaliku kombineeritud 
mõju minimeerimist. 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 3 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 27 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimeste või loomade 
tervisele. JPND-d peaksid olema määratud 
iga pestitsiidi suhtes madalamaile 
mõistlikult saavutatavale tasemele, silmas 
pidades riskigruppide, nagu lapsed ja 
looted, kaitsmist ning erinevate jääkide 
võimaliku kombineeritud mõju 
minimeerimist. 

Or. en 

 

Selgitus 

Viidatakse esimese lugemise muudatusele, kus riskigruppidele antakse suurem kaitse, 
eelkõige võimalike kombineeritud ja kumulatiivsete pestitsiidide mõjude eest. Ettekandja 
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võtab kumulatiivseid mõjusid arvesse ainult oma muudatuses nr 12 artiklile 14: sellele tuleks 
viidata ka põhjendustes. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 28 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. 
Kuna vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ 
peaks rahvatervise kaitse olema prioriteetne 
taimekaitse huvide ees, on vaja tagada, et 
selliseid jääke ei oleks koguses, mis võib 
kaasa tuua vastuvõetamatu riski inimestele 
või, kui asjakohane, loomadele. JPND-d 
peaksid olema määratud iga pestitsiidi 
suhtes madalamaile mõistlikult 
saavutatavale tasemele, silmas pidades 
riskigruppide, nagu lapsed ja looted, 
kaitsmist ning erinevate jääkide võimaliku 
kombineeritud mõju minimeerimist. 

Or. en 

 

Selgitus 

Käesolev muudatus põhineb ettepanekul, mille tegi ettekandja muudatusse 2, lisades osa EP 
muudatusest 3 riskigruppide kohta esimesel lugemisel. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Robert William Sturdy 

Muudatusettepanek 29 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
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ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. 
On vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 

ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. 
Kuna vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ 
peaks rahvatervise kaitse olema prioriteetne 
taimekaitse huvide ees, on vaja seega 
tagada, et selliseid jääke ei oleks koguses, 
mis võib kaasa tuua vastuvõetamatu riski 
inimestele või, kui asjakohane, loomadele. 

Or. en 

 

Selgitus 

Osaline muudatuse ennistamine, mis toimus esimesel lugemisel. On oluline tõdeda, et JPNide 
määramisel järgitaks ja ületataks alati rahvatervise kaitse nõudeid. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 30 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendite toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. 
On vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 

5) Üks kõige tavalisemaid meetodeid 
taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks 
kahjulike organismide mõjude eest on 
kasutada taimekaitsevahendites toimeaineid. 
Nende kasutamise võimalik tagajärg võib 
siiski olla jääkide leidumine töödeldud 
saadustes, neid saadusi söönud loomades ja 
nende ainetega kokkupuutunud mesilaste 
toodetud mees. Kuna vastavalt direktiivile 
91/414/EMÜ peaks rahvatervise kaitse 
olema prioriteetne taimekaitse huvide ees, 
on vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. JPNid peaksid 
olema määratud iga pestitsiidi suhtes 
madalamaile mõistlikult saavutatavale 
tasemele, silmas pidades riskigruppide, 
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nagu lapsed ja looted, kaitsmist ning 
erinevate jääkide võimaliku kombineeritud 
mõju minimeerimist. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 3 ennistamine. On oluline, et rahvatervise kaitse 
nõuetele antaks eesõigus JPNide määramisel ja et riskigrupid oleks täielikult kaitstud. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 31 
Põhjendus 5 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendites toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. 
 

5) Üks kõige olulisemaid meetodeid taimede 
ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõjude eest on kasutada 
taimekaitsevahendites toimeaineid. Nende 
kasutamise võimalik tagajärg võib siiski olla 
jääkide leidumine töödeldud saadustes, neid 
saadusi söönud loomades ja nende ainetega 
kokkupuutunud mesilaste toodetud mees. On 
vaja tagada, et selliseid jääke ei oleks 
koguses, mis võib kaasa tuua 
vastuvõetamatu riski inimestele või, kui 
asjakohane, loomadele. JPNid peaksid 
olema määratud iga pestitsiidi suhtes 
madalamaile mõistlikult saavutatavale 
tasemele, silmas pidades riskigruppide, 
nagu lapsed ja looted, kaitsmist ning 
erinevate jääkide võimaliku kombineeritud 
mõju minimeerimist. 

Or. da 
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Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan 

Muudatusettepanek 32 
Põhjendus 5 a (uus) 

 5a. Samuti on oluline töötada edasi selle 
nimel, et töötada välja metodoloogia, mis 
võtab arvesse kumulatiivseid ja sünergilisi 
mõjusid.  

Or. en 

 

Selgitus 

Pestitsiidide kumulatiivsed ja sünergilised mõjud on suurt üldist huvi pakkuvad küsimused. 
Ehkki hetkel puudub metodoloogia selle mõju hindamiseks, on oluline jätkata tööd selles 
suunas, et leevendada üldsuse põhjendatud muret.  

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 33 
Põhjendus 5 a (uus) 

 5a) Silmas pidades inimese 
kokkupuutumist toimeainete 
kombinatsioonidega ning nende 
kumulatiivset ja võimalik, et sünergilist 
mõju inimese tervisele, tuleks määrata 
JPNide koondtasemed pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga, kes esitab oma 
ettepanekud JPNide koondtasemete 
arvutamiseks. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 4 ennistamine. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 34 
Põhjendus 6 

6) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta sätestatakse, et 
kasutuslubade väljastamisel peavad 
liikmesriigid ette nägema, et 
taimekaitsevahendeid kasutataks 
nõuetekohaselt. Nõuetekohane kasutamine 
hõlmab nii hea taimekaitsetava rakendamist 
kui ka integreeritud tõrje põhimõtteid. Kui 
JPNid, mis tulenevad direktiiviga 
91/414/EMÜ lubatud pestitsiidi 
kasutamisest, kujutavad ohtu tarbijale, siis 
tuleb selline kasutamine üle vaadata, et 
vähendada pestitsiidide jääkide kogust. 
Ühendus peaks julgustama meetodite või 
toodete kasutamist, mis aitavad leevendada 
ohte ja vähendada kasutatavate pestitsiidide 
kogust tasemele, mis on kooskõlas 
efektiivse kahjuritõrjega. 
 

6) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta sätestatakse, et 
kasutuslubade väljastamisel peavad 
liikmesriigid ette nägema, et 
taimekaitsevahendeid kasutataks 
nõuetekohaselt. Nõuetekohane kasutamine 
hõlmab nii hea taimekaitsetava rakendamist 
kui ka integreeritud tõrje põhimõtteid. Kui 
JPNid, mis tulenevad direktiiviga 
91/414/EMÜ lubatud pestitsiidi 
kasutamisest, kujutavad ohtu tarbijale, siis 
tuleb selline kasutamine üle vaadata, et 
vähendada pestitsiidide jääkide kogust. 
Ühendus peaks julgustama meetodite või 
toodete kasutamist, mis aitavad leevendada 
ohte ja vähendada pestitsiidide kasutamist, 
niivõrd kui see on kooskõlas vajadusega 
kaitsta taimi. 

Or. fr 

 

Selgitus 

On mõistlik vähendada farmatseutiliste taimekaitsevahenditega kasutamisega seotud riske. 
Uuringud näitavad siiski, et mahtude vähendamine ei ole lahendus. Vaja oleks ennistada 
kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi otsuse (1600/2002/EÜ, artikli 7 lõike 1 viienda 
taande sõnastus. Lisaks sellele, arvestades riskianalüüsi piiratust, eriti seoses 
riskigruppidega, sealhulgas lapsed ja looted, on kooskõlas ettevaatuspõhimõttega vaja 
vähendada pestitsiidide kasutamist ja nendest sõltuvust. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 35 
Põhejndus 6 

6) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 

6) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
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turuleviimise kohta sätestatakse, et 
kasutuslubade väljastamisel peavad 
liikmesriigid ette nägema, et 
taimekaitsevahendeid kasutataks 
nõuetekohaselt. Nõuetekohane kasutamine 
hõlmab nii hea taimekaitsetava rakendamist 
kui ka integreeritud tõrje põhimõtteid. 
Kui JPNid, mis tulenevad direktiiviga 
91/414/EMÜ lubatud pestitsiidi 
kasutamisest, kujutavad ohtu tarbijale, siis 
tuleb selline kasutamine üle vaadata, et 
vähendada pestitsiidide jääkide kogust. 
Ühendus peaks julgustama meetodite või 
toodete kasutamist, mis aitavad leevendada 
ohte ja vähendada kasutatavate pestitsiidide 
kogust tasemele, mis on kooskõlas efektiivse 
kahjuritõrjega. 

turuleviimise kohta sätestatakse, et 
kasutuslubade väljastamisel peavad 
liikmesriigid ette nägema, et 
taimekaitsevahendeid kasutataks 
nõuetekohaselt. Nõuetekohane kasutamine 
hõlmab hea põllumajandustava 
rakendamist. Kui JPNid, mis tulenevad 
direktiiviga 91/414/EMÜ lubatud pestitsiidi 
kasutamisest, kujutavad ohtu tarbijale, siis 
tuleb selline kasutamine üle vaadata, et 
vähendada pestitsiidide jääkide kogust. 
Ühendus peaks julgustama meetodite või 
toodete kasutamist, mis aitavad leevendada 
ohte ja vähendada kasutatavate pestitsiidide 
kogust tasemele, mis on kooskõlas efektiivse 
kahjuritõrjega. 

Or. da 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 36 
Põhjendus 6 a (uus) 

 6a. Lühikeses perspektiivis on väga oluline 
taimede integreeritud kaitse spetsiifiliste 
meetodite selge defineerimine, võttes 
arvesse erinevaid ilmastikutingimusi 

Or. fr 

 

Selgitus 

Hetkel puudub integreeritud tootmise parima tava selge definitsioon – taimede ja ilmastiku 
lõikes. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 37 
Põhjendus 11 a (uus) 
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 11a) Silmas pidades inimese 
kokkupuutumist toimeainete 
kombinatsioonidega ning nende 
kumulatiivset ja võimalik, et sünergilist 
mõju inimese tervisele, tuleks määrata 
JPNide koondtasemed pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga, kes esitab oma 
ettepanekud JPNide koondtasemete 
arvutamiseks.  

Or. en 

 

Selgitus 

Et kaitsta inimese tervist kumulatiivsete mõjude eest, peaksid JPNide koondtasemed olema 
määratud Euroopa Toiduohutusameti poolt ja kinnitatud vastavalt viimase arvutuskorrale, 
kui see on asjakohane. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 38 
Põhjendus 14 

14) Ühenduse tasandil on vaja defineerida 
teatavad mõisted, mida kasutatakse taimsete 
ja loomsete saaduste JPNide määramiseks ja 
kontrollimiseks. 

14) Ühenduse tasandil on vaja defineerida 
teatavad mõisted, mida kasutatakse 
taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate 
ja nende pinnal esinevate pestitsiidide 
JPNide määramiseks, kontrollimiseks ja 
neist teavitamiseks, ning suunised tootjate 
või kauplejate karistamiseks. 

Or. fr 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 7 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira  

Muudatusettepanek 39 
Põhjendus 14 
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Ühenduse tasandil on vaja defineerida 
teatavad mõisted, mida kasutatakse taimsete 
ja loomsete saaduste JPNide määramiseks ja 
kontrollimiseks.  

14) Ühenduse tasandil on vaja defineerida 
teatavad mõisted, mida kasutatakse 
taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate 
ja nende pinnal esinevate pestitsiidide 
JPNide määramiseks, kontrollimiseks ja 
neist teavitamiseks, ning suunised tootjate 
või kauplejate karistamiseks. 

 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 7 ennistamine. On loogiline, et JPNidest 
teavitamise standardid määratakse ühenduse tasandil, vastasel juhul tekiks segadus. Ehkki 
karistusi ei harmoneerita, tuleks ühenduse tasandil kehtestada vastavad suunised. 

 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Muudatusettepanek 40 
Põhjendus 20 

20) Väljaspool ühendust toodetud sööda ja 
toiduainete puhul võidakse 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
seaduslikult rakendada teistsugust 
põllumajandustava, mille tulemusena 
pestitsiidide jäägid erinevad nendest, mida 
seaduslikult kasutatakse ühenduses. Seega 
on asjakohane, et imporditud toodetele on 
kehtestatud JPNid, mis võtavad arvesse 
sellist kasutamist ning sellest tulenevaid 
jääke, tingimusel et toodete ohutust 
tõendatakse samade kriteeriumidega, mis 
kehtivad omamaisele toodangulegi.  

 kustutatud 

Or. nl 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 9 ennistamine. Imporditud toiduainetele ja 
söödale peaksid kehtima samad reeglid, mis kehtivad EL-s toodetud toiduainetele ja söödale. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 41 
Põhjendus 20 

20) Väljaspool ühendust toodetud sööda ja 
toiduainete puhul võidakse 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
seaduslikult rakendada teistsugust 
põllumajandustava, mille tulemusena 
mõnikord pestitsiidide jäägid erinevad 
nendest, mida seaduslikult kasutatakse 
ühenduses. Seega on asjakohane, et 
imporditud toodetele on kehtestatud JPNid, 
mis võtavad arvesse sellist kasutamist ning 
sellest tulenevaid jääke, tingimusel et 
toodete ohutust tõendatakse samade 
kriteeriumidega, mis kehtivad omamaisele 
toodangulegi.  

kustutatud 

Or. en 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatused 9 ja 70 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 42 
Põhjendus 20 

20) Väljaspool ühendust toodetud sööda ja 
toiduainete puhul võidakse 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
seaduslikult rakendada teistsugust 
põllumajandustava, mille tulemusena 
pestitsiidide jäägid erinevad nendest, mida 
seaduslikult kasutatakse ühenduses. Seega 
on asjakohane, et imporditud toodetele on 
kehtestatud JPNid, mis võtavad arvesse 
sellist kasutamist ning sellest tulenevaid 

 kustutatud 



 

AM\545847ET.doc 17/57 PE 349.878v01-00 
Freelance-tõlge 

 ET 

jääke, tingimusel et toodete ohutust 
tõendatakse samade kriteeriumidega, mis 
kehtivad omamaisele toodangulegi.  

Or. da 

 
 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 43 
Põhjendus 21 a (uus) 

 21a) Tarbijate riskide hindamisel peaks 
Euroopa Toiduohutusamet arvesse võtma 
kogu arvestatavas kirjanduses avaldatud 
teaduslikke tulemusi kõnealuse 
taimekaitsevahendi toksikoloogialiste 
mõjude kohta. Eriti peaks arvesse võtma 
immunotoksilisust, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustusi, arengut mõjutavat toksilisust ja 
madalate dooside mõju.  

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 14 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 44 
Põhjendus 23 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
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tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega.  

tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega, kuid ainult juhul, kui peetakse 
kinni integreeritud tõrje põhimõtetest ja 
võetakse arvesse ilmastikutingimusi. 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 11 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 45 
Põhjendus 23 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega. 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega, kuid ainult juhul, kui peetakse 
kinni integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtetest ja võetakse arvesse 
ilmastikutingimusi. 

Or. en 

 

Selgitus 

Selle muudatusega kinnitatakse uuesti EP seisukohta muudatuse 11 kohta esimesel lugemisel.  
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 46 
Põhjendus 23 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega. 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega, kuid ainult juhul, kui peetakse 
kinni integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtetest ja võetakse arvesse 
ilmastikutingimusi. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 11 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 47 
Põhjendus 23 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega. 
 

23) Kavandatavate JPNide osas tuleks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu 
konsulteerida ühenduse 
kaubanduspartneritega ning nende 
märkustega tuleks enne JPNide vastuvõtmist 
arvestada. Ühenduse JPNide määramisel 
tuleks samuti arvestada Codex 
Alimentarius’e komisjoni poolt 
rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
JPNidega, kuid ainult juhul, kui peetakse 
kinni heast põllumajandustavast ja 
võetakse arvesse ilmastikutingimusi. 
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Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 48 
Põhjendus 23 a (uus) 

 23a) Väljaspool ühendust toodetud sööda ja 
toiduainete puhul võidakse 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
seaduslikult rakendada teistsugust 
põllumajandustava, mille tulemusena 
pestitsiidide jäägid erinevad nendest, mida 
seaduslikult kasutatakse ühenduses. Seega 
on asjakohane, et imporditud toodetele on 
kehtestatud JPNid, mis võtavad arvesse 
sellist kasutamist ning sellest tulenevaid 
jääke, tingimusel et toodete ohutust 
tõendatakse samade kriteeriumidega, mis 
kehtivad omamaisele toodangulegi.  

Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 49 
Põhjendus 23 a (uus) 

 23a) Väljaspool ühendust toodetud sööda ja 
toiduainete puhul võidakse 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
seaduslikult rakendada teistsugust 
põllumajandustava, mille tulemusena 
pestitsiidide jäägid erinevad nendest, mida 
seaduslikult kasutatakse ühenduses. Seega 
on asjakohane, et imporditud toodetele on 
kehtestatud JPNid, mis võtavad arvesse 
sellist kasutamist ning sellest tulenevaid 
jääke, tingimusel et toodete ohutust 
tõendatakse samade kriteeriumidega, mis 
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kehtivad omamaisele toodangulegi.  

Or. en 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatus 12 esimeselt lugemiselt, komisjoni poolt aktsepteeritud. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 50 
Põhjendus 24 

24) On vaja, et ametiasutus hindaks JPNide 
rakendamist ja et liikmesriigid koostaksid 
hindamisraportid, määramaks kindlaks 
seonduvad riskid tarbijatele ja, kui 
asjakohane, loomadele. 

24) On vaja, et ametiasutus hindaks JPNide 
rakendamist ja et liikmesriigid koostaksid 
hindamisraportid, määramaks kindlaks 
seonduvad riskid tarbijatele ja, kui 
asjakohane, loomadele. Tarbijate riskide 
hindamisel peaks Euroopa 
Toiduohutusamet arvesse võtma kogu 
arvestatavas kirjanduses avaldatud 
teaduslikke tulemusi kõnealuse 
taimekaitsevahendi toksikoloogiliste 
mõjude kohta. Eriti peaks arvesse võtma 
immunotoksilisust, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustusi, arengut mõjutavat toksilisust ja 
madalate dooside mõju.  

Or. en 

 

Selgitus 

Tuleks ennistada varasem muudatus 14, hõlmamaks toksikoloogiliste mõjude kontrollimist kui 
ühte esimest pakilist ülesannet, mis seisab Euroopa Toiduohutusameti ees. Ettekandja poolt 
päevakorda esitatud muudatus soovituse eelnõu teiseks lugemiseks peaks tagama rahalise 
toetuse Euroopa Toiduohutusametile uutele ja laiendatud ülesannete täitmiseks. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Lena Ek 

Muudatusettepanek 51 
Artikli 11 lõike 2 teine lõik (uus) 

 Erandjuhtudel, kui on vaja läbi viia 
detailsemaid hinnanguid, võib lõikes 1 
osutatud tähtaega pikendada 6 kuuni 
kehtiva taotluse vastuvõtmise kuupäevast. 

Or. en 

 

Selgitus 

Euroopa Toiduohutusamet on nõustunud kolmekuulise tähtajaga. Läbirääkijariikide taotluste 
menetlemisel ei pruugi siiski Euroopa Toidusohutusametil piisata teatavate pestitsiidide kohta 
kättesaadavad teadusuuringutest, et langetada põhjendatud otsus kolme kuu jooksul. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 52 
Põhjendus 24 a (uus) 

 24a) Tarbijate riskide hindamisel peaks 
Euroopa Toiduohutusamet arvesse võtma 
kogu arvestatavas kirjanduses avaldatud 
teaduslikke tulemusi kõnealuse 
taimekaitsevahendi toksikoloogiliste 
mõjude kohta. Eriti peaks arvesse võtma 
immunotoksilisust, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustusi, arengut mõjutavat toksilisust ja 
madalate dooside mõju.  

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 14 ennistamine. Ametiasutuse töö hõlbustamiseks 
peaksid taotlejad esitama ülevaate kogu arvestatavas kirjanduses avaldatud teaduslikud 
tulemused iga toote kohta. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 53 
Artikkel -1 (uus) 

 Artikkel -1 
 Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada 

taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate 
harmoneeritud pestitsiidide jääkide 
piirnormid (JPN), et kaitsta kõiki Euroopa 
tarbijaid võimalike tervisekahjustuste eest. 
JPNid tuleks seepärast seada kõige 
madalamale mõistlikult saavutatavale 
tasemele, eesmärgiga tagada parim 
võimalik tarbijakaitse.  

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 16 ennistamine. Rõhk peaks olema rahvatervise 
kaitsel, mitte ainult kaupade vaba liikumise tagamisel. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 54 
Artikkel -1 (uus) 

 Artikkel -1 

 EESMÄRK 
 Käesoleva määruse eesmärk on 

kehtestada taimsetes ja loomsetes 
saadustes sisalduvate harmoneeritud 
pestitsiidide jääkide piirnormid (JPN), 
et kaitsta kõiki Euroopa tarbijaid 
võimalike tervisekahjustuste eest. JPNid 
tuleks seepärast seada kõige 
madalamale mõistlikult saavutatavale 
tasemele, eesmärgiga tagada parim 
võimalik tarbijakaitse. 
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Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 16 ennistamine. Määruse eesmärk tuleks selgelt 
määratleda. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 55 
Artikkel -1 (uus) 

 Artikkel -1 
 Eesmärk 

 Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada 
taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate 
harmoneeritud pestitsiidide jääkide 
piirnormid (JPN), et kaitsta kõiki Euroopa 
tarbijaid võimalike tervisekahjustuste eest. 
JPNid tuleks seepärast seada kõige 
madalamale mõistlikult saavutatavale 
tasemele, eesmärgiga tagada parim 
võimalik tarbijakaitse. 

Or. en 

 

Selgitus 

 Uuesti päevakorda esitatud muudatus 16 esimeselt lugemiselt, komisjoni poolt aktsepteeritud. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 56 
Artikkel 1  

Vastavalt määruse (EÜ) Nr 178/2002 
üldistele põhimõtetele kehtestab käesolev 
määrus harmoniseeritud ühenduse õiguse 
pestitsiidide jääkide piirnormide kohta 

Vastavalt määruse (EÜ) Nr 178/2002 
üldistele põhimõtetele kehtestab käesolev 
määrus harmoniseeritud ühenduse õiguse 
pestitsiidide jääkide piirnormide kohta 
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 ET 

taimse või loomse päritoluga toiduaines või 
söödas või selle pinnal. 

taimse või loomse päritoluga toiduaines või 
söödas või selle pinnal, et kaitsta kõiki 
Euroopa tarbijaid võimalike 
tervisekahjustuste eest. JPNid tuleks 
seepärast seada kõige madalamale 
mõistlikult saavutatavale tasemele, 
eesmärgiga tagada parim võimalik 
tarbijakaitse. 

Or. en 

 

Selgitus 

See muudatus tugevdab ettekandja poolt oma muudatuses 1 tehtud ettepanekut. Kehtivate 
muudatuste tekst taaskinnitab EP muudatust 16. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Robert William Sturdy 

Muudatusettepanek 57 
Artikli 3 lõike 2 punkt a  

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": siseriiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus; Samuti 
tähendab see integreeritud 
kahjuritõrjepõhimõtete rakendamist, aga 
ka pestitsiidide kasutamist 
miinimumkoguses ja JPNide/ajutiste 
JPNide määramist kõige madalamal 
tasemel, mis võimaldab soovitud mõju 
saavutamist; 

Or. en 

 

Selgitus 

Nagu esimesel lugemisel sedastatud, on integreeritud kahjuritõrje osa hea põllumajandustava 
definitsioonist, nagu on sätestatud direktiivis 91/414/EÜ. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 58 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

 a) "hea põllumajandustava": siseriiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, 
turustamise ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": parim 
kasutatav põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud tõrjel, alternatiivsete 
taimekaitsemeetodite ja -tavade eelistamisel 
keemiatoodetele; 

Or. fr 

 

Selgitus 

Vaja on tagada kooskõla muudes õigusaktides vastu võetud sätetega, antud juhul 6. 
keskkonnalase tegevusprogrammiga, ning garanteerida hea põllumajandustava arenemine 
selliste tavade suunas, mis on keskkonnasõbralikumad, tagavad parema taimekaitse ja on 
inimtervisele kasulikumad. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 59 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

 

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": siseriiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus; Samuti 
tähendab see integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtete rakendamist, aga ka 
pestitsiidide kasutamist miinimumkoguses 
ja JPNide/ajutiste JPNide määramist kõige 
madalamal tasemel, mis võimaldab 
soovitud mõju saavutamist; 

Or. da 



 

AM\545847ET.doc 27/57 PE 349.878v01-00 
Freelance-tõlge 

 ET 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 60 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus;. 

a) "hea põllumajandustava": siseriiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus, samuti 
põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud kahjuritõrjel ning 
põllumajandustaval, mis eelistab, 
alternatiivseid taimekaitsemeetodeid ja -
tavasid keemiatoodete kasutamisele; 

Or. en 

 

Selgitus 

Vastavalt keskkonnakomitee debatile ja esimese lugemise muudatustele on eesmärk aidata 
kaasa hea põllumajandustava defineerimisele, toetades juba kasutusel olevaid ning 
riigiasutuste poolt heaks kiidetud alternatiivseid meetodeid. 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 61 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

a) "hea põllumajandustava": siseriiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, 
turustamise ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatav põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud tõrjel, alternatiivsete 
taimekaitsemeetodite ja -tavade eelistamisel 
keemiatoodetele; 

Or. en 
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Selgitus 

 Uuesti päevakorda esitatud muudatus 23 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud) 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 62 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, 
turustamise ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": parim 
kasutatav põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud kahjuritõrjel, alternatiivsete 
taimekaitsemeetodite ja -tavade eelistamisel 
keemiatoodetele; 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimese lugemise EP muudatuse 23 uuesti päevakorda esitamine. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 63 
Artikli 3 lõike 2 punkt a 

a) "hea põllumajandustava": riiklikult 
soovitatud, lubatud või registreeritud 
turvaline taimekaitsevahendite kasutamine 
tegelikes tingimustes toiduainete ja sööda 
tootmise, säilitamise, transpordi, turustamise 
ja töötlemise mis tahes järgus; 

a) "hea põllumajandustava": parim 
kasutatav põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud kahjuritõrjel (IKT), 
mittekeemiliste taimekaitsemeetodite ja –
tavade, nagu resistentsed sordid, külvikord, 
mehaaniline umbrohutõrje, biotõrje jne 
eelistamisel sünteetilistele kemikaalidele; 

Or. en 
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Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 23 ennistamine. Rahvatervise kaitsmisel tagab 
hea põllumajandustava madalaimad JPNid, madalaima tarbija-kokkupuute ja kõige väiksema 
terviseriski. Eelistada tuleb mittekeemilisi meetodeid ja tavasid, kuna see vähendab 
tarbijatepoolset riski. 

 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 64 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm"(JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal; 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal, põhinedes parimatel 
kasutatavatel põllumajanduslikel 
taimekaitse meetoditel, s.o integreeritud 
kahjuritõrjel antud kliimavööndis, ning 
madalaimal tarbija-kokkupuutel, mis on 
vajalik kõigi ohustatud tarbijate 
kaitsmiseks; JPN-i ületamise korral tuleb 
võtta tarvitusele abinõud toote turult 
kõrvaldamiseks; 

Or. en 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatus 21 esimeselt lugemiselt. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 65 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
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kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal; 

kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal, põhinedes parimatel 
kasutatavatel põllumajanduslikel 
taimekaitse meetoditel, s.o integreeritud 
kahjuritõrjel antud kliimavööndis, ning 
madalaimal tarbija-kokkupuutel, mis on 
vajalik kõigi ohustatud tarbijate 
kaitsmiseks; JPN-i ületamise korral tuleb 
võtta tarvitusele abinõud toote turult 
kõrvaldamiseks; 

Or. en 

 

Selgitus 

Ühisseisukohas ei mainita abinõude tarvituselevõtmist JPN-i ületamise puhul, nõrgestades 
seega komisjoni ettepanekut ja ignoreerides EP muudatust 21 esimesel lugemisel. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 66 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal;  

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud kontsentratsiooni tase, 
põhinedes parimatel kasutatavatel 
põllumajanduslikel taimekaitse meetoditel, 
s.o integreeritud kahjuritõrjel (IKT) antud 
kliimavööndis, ning madalaimal tarbija-
kokkupuutel, mis on vajalik kõigi 
ohustatud tarbijate kaitsmiseks; JPN-i 
ületamise korral tuleb võtta tarvitusele 
abinõud toote turult kõrvaldamiseks; 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 21 ennistamine. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 67 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal; 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal, põhinedes parimatel 
kasutatavatel põllumajanduslikel 
taimekaitse meetoditel, s.o integreeritud 
kahjuritõrjel antud kliimavööndis, ning 
madalaimal tarbija-kokkupuutel, mis on 
vajalik kõigi ohustatud tarbijate 
kaitsmiseks; JPN-i ületamise korral tuleb 
võtta tarvitusele abinõud toote turult 
kõrvaldamiseks; 

Or. en 

 

Selgitus 

Tähele tuleb panna häid põllumajandusmeetodeid, et toetada integreeritud kahjuritõrjet ja 
piisavalt kaitsta kõige enam ohustatud tarbijagruppi. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 68 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijäägi 
kontsentratsiooni tase toiduaines või söödas 
või selle pinnal; 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): madalaim 
võimalik jäägi kontsentratsiooni, põhinedes 
parimatel kasutatavatel põllumajanduslikel 
taimekaitse meetoditel koos antud 
kliimavööndi jaoks minimaalse 
integreeritud kahjuritõrjega (IKT), mille 
ületamise korral tuleb võtta tarvitusele 
abinõud toote turult kõrvaldamiseks; 

Or. en 
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Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 21 ennistamine. JPNid tuleks määrata 
võimalikult madalad, et vähendada niipalju kui võimalik pestitsiidide kasutamisega seotud 
riske ja kaitsta rahvatervist. 

 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 69 
Artikli 3 lõike 2 punkt d 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijääkide 
kontsentratsiooni tase, mille ületamise korral 
tuleb võtta tarvitusele abinõud toote turult 
kõrvaldamiseks. 

d) "Jääkide piirnorm" (JPN): kõrgeim 
seadusega lubatud pestitsiidijääkide 
kontsentratsiooni tase, mille ületamise korral 
tuleb võtta tarvitusele abinõud toote turult 
kõrvaldamiseks vastavalt heale 
põllumajandustavale. 

Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 70 
Artikli 3 lõike 2 punkt g esimene taane 

– taimekaitsevahendi toimeaine kasutamine 
ei ole antud toote puhul ühenduses lubatud; 
või 

– taimekaitsevahendi toimeaine kasutamine 
ei ole antud toote puhul ühenduses lubatud 
muudel põhjustel kui rahvatervisega seotud 
põhjused konkreetse toote ja konkreetse 
kasutuse puhul; 

Or. en 

 

Selgitus 

Muudatuse 24 esimene lugemine Parlamendis käsitleb muret rahvusvahelise kaubanduse 
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pärast. Nõukogu on pöördunud tagasi originaalteksti juurde. Seda pakutakse kui 
kompromissi. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 71 
Artikli 3 lõike 2 punkt g teine taane 

– ühenduse olemasolevatest JPNidest ei 
piisa rahvusvahelise kaubanduse vajaduste 
rahuldamiseks; 

kustutatud 

Or. en 

 

Selgitus 

Muudatuse 24 esimene lugemine parlamendis käsitleb muret rahvusvahelise kaubanduse 
pärast. Nõukogu on pöördunud tagasi originaalteksti juurde. Seda pakutakse kui 
kompromissi. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 72 
Artikli 3 lõike 2 punkt i 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 
teadaolevatel faktidel; 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes asjakohaste uurimuste 
läbi saadud andmetel ning võttes arvesse 
erinevate taimekaitsevahendite 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, 
samuti lapse ja loote suuremat ohustatust; 

Or. en 
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ET 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatus 26 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 73 
Artikli 3 lõike 2 punkt i 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 
teadaolevatel faktidel; 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 
teadaolevatel faktidel, võttes arvesse 
erinevate taimekaitsevahendite 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, 
samuti lapse ja loote suuremat ohustatust; 

Or. en 

 

Selgitus 

Nagu ka muudatuses 1, tuleb arvesse võtta kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, samuti 
eriliselt ohustatud gruppide kaitsmist. Eesmärk on tugevdada väidet, mille ettekandja juba ise 
oma muudatuses 12 artiklile 14 päevakorda esitas. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 74 
Artikli 3 lõike 2 punkt i 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes asjakohaste uurimuste 
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 ET 

teadaolevatel faktidel; läbi saadud andmetel ning võttes arvesse 
erinevate taimekaitsevahendite 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, 
samuti lapse ja loote suuremat ohustatust; 

Or. en 

 

Selgitus 

Nagu EP muudatuses 26 esimesel lugemisel selgelt sedastatud, on tähtis hoolikalt silmas 
pidada lapse ja loote ohustatust. 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 75 
Artikli 3 lõike 2 punkt i 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 
teadaolevatel faktidel; 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes asjakohaste uurimuste 
läbi saadud andmetel ning võttes arvesse 
erinevate taimekaitsevahendite 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, 
samuti lapse ja loote suuremat ohustatust; 

Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 76 
Artikli 3 lõike 2 punkt i 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus, 
mida on võimalik sisse süüa lühikese 
ajaperioodi, tavaliselt ühe söögikorra või ühe 
päeva jooksul, ilma märgatava terviseriskita 
tarbijale, põhinedes kõikidel hindamise ajal 

i) "akuutne standarddoos": kehakaalu baasil 
väljendatud hinnanguline aine kogus toidus 
või joogivees, mida on võimalik manustada 
lühikese ajaperioodi, tavaliselt ühe 
söögikorra või ühe päeva jooksul, ilma 
märgatava terviseriskita tarbijale, põhinedes 
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teadaolevatel faktidel; kõikidel hindamise ajal teadaolevatel 
faktidel, võttes arvesse erinevate 
taimekaitsevahendite kumulatiivseid ja 
sünergilisi mõjusid, samuti lapse ja loote 
suuremat ohustatust; 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 26 ennistamine. Viimastel aastatel on 
teaduskirjandus väga sageli osundanud erinevate taimekaitsevahendite kõrval- ja 
sünergilistele mõjudele (näiteks parakvaat ja maneeb) ja nende jääkidele toidus. Arvesse 
tuleb võtta muid teaduslike tõendeid, mis näitavad lapse ja loote erilist ohustatust. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 77 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 
 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita ühelegi tarbijale, põhinedes 
kõikidel hindamise ajal teadaolevatel 
faktidel, sealhulgas erinevate 
taimekaitsevahendite teadaolevatel 
kumulatiivsetel ja sünergilistel mõjudel, 
ning arvestades lapse ja loote suurema 
ohustatusega. 

Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 78 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
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baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 

baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus või joogivees, mida on võimalik 
manustada iga päev eluea jooksul, ilma 
märgatava terviseriskita tarbijale, põhinedes 
kõikidel hindamise ajal teadaolevatel 
faktidel, sealhulgas erinevate 
taimekaitsevahendite teadaolevatel 
kumulatiivsetel ja sünergilistel mõjudel, 
ning arvestades lapse ja loote suurema 
ohustatusega. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 27 ennistamine. Viimastel aastatel on 
teaduskirjandus väga sageli osundanud erinevate taimekaitsevahendite kõrval- ja 
sünergilistele mõjudele (näiteks parakvaat ja maneeb) ja nende jääkidele toidus. Arvesse 
tuleb võtta muid teaduslike tõendeid, mis näitavad lapse ja loote erilist ohustatust. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 79 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos: kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel, 
sealhulgas erinevate taimekaitsevahendite 
teadaolevatel kumulatiivsetel ja 
sünergilistel mõjudel, ning arvestades lapse 
ja loote suurema ohustatusega. 

Or. en 

 

Selgitus 

Vt muudatus 7. Esimese lugemise EP muudatuse 27 uuesti päevakorda esitamine. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 80 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos: kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita ühelegi tarbijale, põhinedes 
kõikidel hindamise ajal teadaolevatel 
faktidel, sealhulgas erinevate 
taimekaitsevahendite teadaolevatel 
kumulatiivsetel ja sünergilistel mõjudel, 
ning arvestades lapse ja loote suurema 
ohustatusega. 

Or. en 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatus 27 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 81 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita ühelegi tarbijale, põhinedes 
kõikidel hindamise ajal teadaolevatel 
faktidel, sealhulgas erinevate 
taimekaitsevahendite teadaolevatel 
kumulatiivsetel ja sünergilistel mõjudel, 
ning arvestades lapse ja loote suurema 
ohustatusega. 

Or. fr 
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 ET 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 27 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 82 
Artikli 3 lõike 2 punkt j 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel. 

j) "aktsepteeritav päevadoos": kehakaalu 
baasil väljendatud aine hinnanguline kogus 
toidus, mida on võimalik manustada iga 
päev eluea jooksul, ilma märgatava 
terviseriskita tarbijale, põhinedes kõikidel 
hindamise ajal teadaolevatel faktidel, 
sealhulgas erinevate taimekaitsevahendite 
teadaolevatel kumulatiivsetel ja 
sünergilistel mõjudel, ning arvestades lapse 
ja loote suurema ohustatusega. 

Or. en 

 

Selgitus 

Sama sedastus kui eelmine: arvesse tuleb võtta kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid, samuti 
eriliselt ohustatud gruppide kaitsmist. Eesmärk on tugevdada väidet, mille ettekandja juba ise 
oma muudatuses 12 artiklile 14 päevakorda esitas. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 83 
Artikli 6 lõige 2  

2. Isikud, kellel on küllaldaselt tõendatult 
õigustatud huvi, sealhulgas I lisas 
sisalduvate toodete tootjad ja kasvatajad, 
võivad vastavalt artiklile 7 samuti esitada 
taotluse liikmesriigile. 

2. Kõik isikud, kellel on õigustatud huvi 
tervishoiu ja keskkonna vastu, samuti 
kaubanduslikult huvitatud pooled, 
sealhulgas I lisas sisalduvate toodete tootjad 
ja kasvatajad, võivad samuti esitada 
vastavalt artiklile 7 taotluse liikmesriigile. 
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Or. en 

 

Selgitus 

Uuesti päevakorda esitatud muudatus 30 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 84 
Artikli 6 lõige 2 

2. Isikud, kellel on piisavalt tõendatult 
õigustatud huvi, sealhulgas I lisas 
sisalduvate toodete tootjad ja kasvatajad, 
võivad vastavalt artiklile 7 samuti esitada 
taotluse liikmesriigile. 

2. Isikud, kellel on piisavalt tõendatult 
õigustatud huvi, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, I 
lisas sisalduvate toodete tootjad ja 
kasvatajad, võivad vastavalt artiklile 7 
samuti esitada taotluse liikmesriigile. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 30 eesmärk oli laiendada “huvitatud poolte” 
definitsiooni, et võimaldada tervishoiust või keskkonnast hoolivatel valitsusvälistel 
organisatsioonidel taotlusi esitada.  

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 85 
Artikli 6 lõige 2 

2. Isikud, kellel on piisavalt tõendatult 
õigustatud huvi, sealhulgas I lisas 
sisalduvate toodete tootjad ja kasvatajad, 
võivad vastavalt artiklile 7 samuti esitada 
taotluse liikmesriigile.  

 

2. Kõik isikud, kellel on õigustatud huvi 
tervishoiu ja keskkonna vastu, samuti 
kaubanduslikult huvitatud pooled, 
sealhulgas tootjad, kasvatajad, importijad ja 
I lisas sisalduvate toodete tootjad võivad 
samuti esitada vastavalt artiklile 7 taotluse 
liikmesriigile. 
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Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 86 
Artikli 7 lõike1 punkt c 

c) kui asjakohane, teaduslikult 
põhjendatud põhjused muretsemiseks; 

c) täielik ülevaade kõikidest 
teaduskirjanduses tõstatatud 
mureküsimustest, samuti viimase 10 aasta 
ülevaade avatud arvestatavast 
teaduskirjandusest taimekaitsevahendi 
ja/või selle jäägi kohta; 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 33 ennistamine, mida on veidi muudetud võtmaks 
arvesse nõukogu muret Euroopa Toiduohutusameti kapatsiteetide pärast. Kui 
taimekaitsevahendi ja/või selle jäägi üle on teaduskirjanduses väljendatud muret, peab JPN-i 
taotleja tegema täieliku ülevaate tõstatatud mureküsimustest. Tootesse puutuva 
teaduskirjanduse esitamine peaks olema taotleja, mitte Euroopa Toiduohutusameti ülesanne. 
Kui taotleja seda ei tee, peaks see olema põhjuseks taotlus rahuldamata jätta. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 87 
Artikli 7 lõike 1 punkt c a (uus) 

 ca) täielik ülevaade kõikidest 
teaduskirjanduses tõstatatud 
mureküsimustest taimekaitsevahendi ja/või 
selle jäägi kohta; 

Or. fr 
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ET 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 33 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 88 
Artikli 7 lõike 1 punkt d a (uus) 

 da) täpsemalt, taimekaitsevahendi või selle 
jäägi immunotoksilisuse, neurotoksilisuse, 
arengut mõjutava toksilisuse, madala 
dooside, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate mõjude ja sünergiliste mõjude 
hindamine. 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 36 ennistamine. 
Toimeainete ja toodete hindamisel ei nõuta hetkel toksikoloogilisi teste hindamaks arengu 
võtmestaadiumis (emaüsas ja lapsepõlves) esinenud kokkupuute (neuroloogilisi, 
immunotoksilisi, hormonaalseid ja onkoloogilisi) tagajärgi hilisemas elus. 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 89 
Artikli 7 lõike 1 punkt v a (uus) 

 va) erinevate põllukultuuride puhul 
rakendatud konkreetsete integreeritud 
kahjuritõrje meetodite selgitus. 

Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 90 
Artikli 10 lõike 1 punkt c a (uus) 

 ca) täpsemalt, taimekaitsevahendi või selle 
jäägi immunotoksilisuse, neurotoksilisuse, 
arengut mõjutava toksilisuse, madalate 
dooside, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate mõjude ja sünergiliste mõjude 
hindamine. 

Or. en 

 

Selgitus 

 Uuesti päevakorda esitatud muudatus 36 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 91 
Artikli 10 lõike 1 punkt c a (uus) 

 ca) täpsemalt, taimekaitsevahendi või selle 
jäägi immunotoksilisuse, neurotoksilisuse, 
arengut mõjutava toksilisuse, madalate 
dooside, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate mõjude ja sünergiliste mõjude 
hindamine. 

Or. en 

 

Selgitus 

Nagu loetelus 24, tuleb arvesse võtta viidet toksilisusele, nagu esimesel lugemisel. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 92 
Artikli 10 lõike 1 punkt c a (uus) 

 ca) täpsemalt, taimekaitsevahendi või selle 
jäägi immunotoksilisuse, neurotoksilisuse, 
arengut mõjutava toksilisuse, madalate 
dooside, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate mõjude ja sünergiliste mõjude 
hindamine. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 36 ennistamine, mida on veidi muudetud võtmaks 
arvesse nõukogu muret Euroopa Toiduohutusameti kapatsiteetide pärast. JPNide määramisel 
tuleb võtta arvesse kõiki teaduslikke andmeid. Lisaks sellele peavad uued tõendid pestitsiidide 
toksiliste, immunotoksiliste või sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate mõjude kohta tooma 
kaasa nimetatud aine loa tühistamise vastavalt määrusele 91/414. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 93 
Artikli 14 lõike 2 punkt a  

a) kasutatav teaduslik ja tehniline teadmus;  a) kättesaadav teaduslik ja tehniline 
teadmus, sealhulgas viimase 10 aasta 
ülevaade avatud vastastikkuse 
eksperdihinnangu läbinud 
teaduskirjandusest antud 
taimekaitsevahendi ja selle jääkide kohta; 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 33 ennistamine. 
On vastuvõetamatu, et toimeainete ja toodete hindamisprotseduuri ajal ei nõuta kättesaadava 
teaduskirjanduse süstemaatilist hindamist. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 94 
Artikli 14 lõike 2 punkt a 

a) kättesaadav teaduslik ja tehniline 
teadmus;  

a) kättesaadav teaduslik ja tehniline 
teadmus, sealhulgas viimase 10 aasta 
ülevaade arvestatavas kirjanduses 
avaldatud teaduslikud tulemused antud 
taimekaitsevahendi ja selle jääkide kohta. 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 42 ennistamine. JPNide määramisel tuleb võtta 
arvesse kõiki teaduslikke andmeid. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 95 
Artikli 14 lõike 2 punkt c 

c) kõigi potentsiaalsete tarbijat ja, kui 
asjakohane, ka loomi puudutavate võimalike 
riskide hinnangu tulemused; 

c) kõigi potentsiaalsete kõrgeima 
sissevõtuga (sealhulgas kokkupuude 
muude allikatega peale toidu) ja suurima 
ohustatusega tarbijat ja, kui asjakohane, ka 
loomi puudutavate riskide hinnangu 
tulemused; 

Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 96 
Artikli 14 lõike 2 punkt c 

c) kõigi potentsiaalsete tarbijat ja, kui c) kõigi potentsiaalsete kõrgeima 
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asjakohane, ka loomi puudutavate võimalike 
riskide hinnangu tulemused; 

sissevõtuga (sealhulgas kokkupuude 
muude allikatega peale toidu) ja suurima 
ohustatusega tarbijat ja, kui asjakohane, ka 
loomi puudutavate riskide hinnangu 
tulemused;  

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 44 ennistamine. Tarbijad puutuvad sünteetiliste 
kemikaalide jääkidega kokku teistel viisidel, nagu läbi pestitsiidide kasutamise 
sisetingimustes, kasutamisel muruplatsidel ja õhu saastatuse läbi (intensiivse kasutusega 
põllumajanduspiirkondades.) Arvestada tuleb nende teistsuguste kokkupuuteviisidega. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 97 
Artikli 14 lõike 2 punkt c  

c) kõigi potentsiaalsete tarbijat ja, kui 
asjakohane, ka loomi puudutavate riskide 
hinnangu tulemused; 

c) kõigi potentsiaalsete kõrgeima 
sissevõtuga (sealhulgas kokkupuude 
muude allikatega peale toidu) ja suurima 
ohustatusega tarbijat ja, kui asjakohane, ka 
loomade tervist puudutavate riskide 
hinnangu tulemused;  

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 44 ennistamine.  
Tervishoiu seisukohast on vajalik arvestada tarbija kokkupuutumise võimalike tagajärgedega 
ühe või enama aine teadaoleva kombineeritud mõjuga, erinevatel viisidel ja erinevate allikate 
kaudu. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 98 
Artikli 14 lõike 2 punkt e 

e) kolmandas riigis rakendatud CXL või hea 
põllumajandustava toimeaine seaduslikuks 
kasutamiseks selles riigis; 

e) kolmandas riigis rakendatud CXL või hea 
põllumajandustava EL-s lubatud toimeaine 
kasutamiseks; 

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 45 ennistamine. Codex Alimentarius’e poolt 
soovitatud JPN-e tuleks arvesse võtta üksnes nende ainete puhul, mis ei ole EL-s keelatud 
tarbijakaitse- või keskkonnamurede tõttu. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan 

Muudatusettepanek 99 
Artikli 16 lõike 1 punkt e a (uus) 

 ea) kus uued tooted, tootegrupid ja/või 
toodete osad sisalduvad I lisas ja kui üks 
või mitu liikmesriiki seda soovib, lubamaks 
kõiki JPNide kehtestamise ja hindamise 
toetamiseks vajalikke teaduslikke 
uuringuid, eeldades et tuvastatud ei ole 
ühtegi vastuvõetamatut tarbijaga seotud 
muret turvalisusega seoses.  

Or. en 

 

Selgitus 

Ühisseiskoha artikli 4 lõikes 2 sätestatakse uute kaupade lisamisele I lisasse, mida ei olnud 
komisjoni ettepanekus (artikkel 17). Samas ei sätesta ühisseisukoht piisavaid 
üleminekukorraldusi. Asjakohane on kaasata vastavad korraldused artiklisse 16, käsitledes 
olukordi, kus võib kehtestada ajutised JPNid. JPNid põhinevad konkreetsete katsete andmetel, 
mida viiakse tavaliselt läbi kahe kasvuperioodi jooksul ja mida seejärel hindab reguleeriv 
asutus. Need andmed ei ole tõenäoliselt kasutatavad toodete jaoks, mille puhul JPN-e varem 
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vaja ei ole olnud; selle asemel lubatakse nende põllukultuuride puhul pestitsiide kasutada 
üldisemate ohutusandmete alusel. Kui tooted kaasataks I lisasse ilma andmata aega 
konkreetsete JPN-katsete andmete genereerimiseks ja hindamiseks, siis seataks nende JPNide 
väärtus tagaselja (sisuliselt nulliks). Sellest tulenevalt oleks vaja tühistada nende puhul 
kehtivad kasutusload, isegi kui nad oleksid tarbijatele ohutud. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan 

Muudatusettepanek 100 
Artikli 16 lõike 2 kolmas lõik 

2. Lõike 1 punktis d viidatud JPNid tuleb 
ümber hinnata selle perioodi lõppedes, 
milleks nende olulise kasutusala jaoks luba 
anti.  

2. Lõike 1 punktis d viidatud JPNid tuleb 
ümber hinnata selle perioodi lõppedes, 
milleks nende olulise kasutusala jaoks luba 
anti. Lõike 1 punktis e viidatud JPNid tuleb 
ümber hinnata, kui teaduslikud uuringud 
on lõpetatud ja hinnatud, ja mitte hiljem 
kui neli aastat pärast nende kaasamist III 
lisasse.  

Or. en 

 

Selgitus 

Ühisseiskoha artikli 4 lõikes 2 sätestatakse uute kaupade lisamisele I lisasse, mida ei olnud 
komisjoni ettepanekus (artikkel 17). Samas ei sätesta ühisseisukoht piisavaid 
üleminekukorraldusi. Asjakohane on kaasata vastavad korraldused artiklisse 16, käsitledes 
olukordi, kus võib kehtestada ajutised JPNid. JPNid põhinevad konkreetsete katsete andmetel, 
mida viiakse tavaliselt läbi kahe kasvuperioodi jooksul ja mida seejärel hindab reguleeriv 
asutus. Need andmed ei ole tõenäoliselt kasutatavad toodete jaoks, mille puhul JPN-e varem 
vaja ei ole olnud; selle asemel lubatakse nende põllukultuuride puhul pestitsiide kasutada 
üldisemate ohutusandmete alusel. Kui tooted kaasataks I lisasse ilma andmata aega 
konkreetsete JPN-katsete andmete genereerimiseks ja hindamiseks, siis seataks nende JPNide 
väärtus tagaselja (sisuliselt nulliks). Sellest tulenevalt oleks vaja tühistada nende puhul 
kehtivad kasutusload, isegi kui nad oleksid tarbijatele ohutud. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 101 
Artikkel 16 a (uus) 

 Artikkel 16 a 
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 Koondpiirväärtused 

 Vastavalt artikli 45 lõikes 2 viidatud 
korrale ning vastavalt artiklis 14 esitatud 
näitajatele kehtestatakse mitmete 
pestitsiidide esinemise osas toidu- ja 
söödaainetes koondpiirväärtused. Kui 
koondpiirväärtusi ületatakse, 
kohanduvad vastavalt artiklid 18, 19 ja 
20.  

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 40 ennistamine. Aastail 1998– 2002 tõusis enam 
kui ühe pestitsiidi sisaldusega toiduainete protsent ELis 13%-lt 21%-ni. Veterinaar- ja 
Toiduameti 2002. aasta pestitsiidijääkide monitooringu aruanne (Pesticide Residues 
Monitoring Report) näitab selgesti, et eriti nii palju kui nelja või enamat pestitsiidi 
sisaldavate proovide arv on tugevasti kasvanud. Üksikute ainete mõjud inimese kehale võivad 
olla kumulatiivsed (näiteks erinevate organofosfaatide puhul) või jälle võib ainetel olla 
vastastikku tugevdav mõju. Üksnes individuaalsetel JPNidel põhinev lähenemine ei võta 
arvesse tegelikke jäägitasemeid ega ennetavaid tervishoiunõudeid. 
 
Määrus peaks seepärast sätestama koondpiirväärtused, mille võib saada näiteks 
individuaalsete ainete "piirväärtuste ammendamise tasemete" summana. Kui 
koondpiirväärtust ületatakse, tuleks toode turult kõrvaldada, täpselt nagu siis, kui ületatakse 
individuaalset piirväärtust. 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 102 
Artikli 22 lõige 2 a (uus) 

 2a. Ajutised JPNid määratakse kõige 
madalamale tasemele, mida kõikides 
liikmesriikides hea põllumajandustava abil 
ja integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid 
austades on võimalik saavutada.  

Or. en 
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Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 49 ennistamine. Rakendatakse 
ettevaatuspõhimõtet ning ajutised JPNid seatakse kõige madalamale mõistlikule väärtusele. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 103 
Artikli 23 punkt a 

 a) hea põllumajandustava; a) hea põllumajandustava, parim kasutatav 
põllumajandustava, mis põhineb 
integreeritud tõrjel, alternatiivsete 
taimekaitsemeetodite ja -tavade eelistamisel 
keemiatoodetele iga JPN-i defineerimiseks; 

Or. fr 

 

Selgitus 

Muudatus, mis viib teksti kooskõlla teiste muudatustega, mida on pandud ette selles 
konkreetses hea põllumajandustava käsitlevas küsimuses; vrd artikli 3 lõike 2 punkti a 
muudatusega. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 104 
Artikli 23 punkt c a (uus) 

  c a) (uus) kättesaadav teaduslik ja tehniline 
teadmus, sealhulgas viimase 10 aasta 
ülevaade arvestatavas kirjanduses avaldatud 
teaduslikud tulemused antud 
taimekaitsetoote ja selle jääkide kohta; eriti 
peaks arvesse võtma immunotoksilisust, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustusi, 
arengut mõjutavat toksilisust ja madalate 
dooside mõju; 

Or. fr 
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Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuste 33 ja 36 ennistamine. 
Eesmärk on viia tekst kooskõlla artikli 7 lõike 1 punkti (d a) (uus) juurde uuesti päevakorda 
esitatud muudatusega. 
Toimeainete ja toodete hindamisel ei nõuta hetkel toksikoloogilisi teste hindamaks arengu 
võtmestaadiumis (emaüsas ja lapsepõlves) esinenud kokkupuute (neuroloogilisi, 
immunotoksilisi, hormonaalseid ja onkoloogilisi) tagajärgi hilisemas elus.  

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 105 
Artikli 24 lõike 1 sissejuhatav osa 

 1. Komisjoni palvel esitab ametiasutus 
komisjonile põhjendatud arvamuse 
potentsiaalsetest riskidest tarbija tervisele 
tulenevalt: 

Ametiasutus esitab komisjonile põhjendatud 
arvamuse potentsiaalsetest riskidest tarbija 
tervisele tulenevalt:  

Or. fr 

 

Selgitus 

Vaja on tagada ametiasutuse sõltumatus oma arvamuste koostamisel. See aga ei piira siiski 
komisjoni õigust paluda tal arvamusi koostada.  

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 106 
Artikli 24 lõike 1 sissejuhatav osa 

 

1. Komisjoni palvel esitab ametiasutus 
komisjonile põhjendatud arvamuse 
potentsiaalsetest riskidest tarbija tervisele 
tulenevalt: 

1. Ametiasutus esitab komisjonile 
põhjendatud arvamuse potentsiaalsetest 
riskidest tarbija tervisele tulenevalt:  

Or. en 
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Selgitus 

Ametiasutus peaks andma hinnangu liikmesriikide poolt antud andmetele ja mitte tegema 
seda ainult komisjoni soovil. See muudatus ennistab osaliselt komisjoni ettepaneku esialgse 
redaktsiooni (artikkel 25 ühises turukorralduses KOM (2003) 117). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 107 
Artikkel 25 

 Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1.  

 Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, võib 
artiklis 23 viidatud toimeainete ajutised 
JPNid paigutada ja loetleda III lisas vastavalt 
artikli 22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1. Ajutised JPNid tuleb 
seada kõige madalamale tasemele, mida 
kõikides liikmesriikides hea 
põllumajandustava abil ja integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid austades on 
võimalik saavutada. 

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimene osa: eesmärk on viia tekst vastavusse artikli 24 muudatusettepanekuga. 
Teine osa: esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 49 ennistamine. 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 108 
Artikkel 25 

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
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artikli 5 lõikele 1.  artikli 5 lõikele 1. Ajutised JPNid 
määratakse kõige madalamale tasemele, 
mida kõikides liikmesriikides hea 
põllumajandustava abil ja integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid austades on 
võimalik saavutada.  

Or. en 

 

Selgitus 

See muudatus tugineb ettekandja muudatusele 15, lisades integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtted.  

 

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 109 
Artikkel 25 

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1.  

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1. Ajutised JPNid 
määratakse kõige madalamale tasemele, 
mida kõikides liikmesriikides hea 
põllumajandustava abil ja integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid austades on 
võimalik saavutada.  

Or. en 

 

Selgitus 

Eesmärk on tugevdada viidet olemasolevatele saavutustele ja valideerida head 
põllumajandustava. 
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Muudatusettepaneku esitajad: Dagmar Roth-Behrendt ja Guido Sacconi 

Muudatusettepanek 110 
Artikkel 25 

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1.  

Võttes arvesse ametiasutuse arvamust, kui 
sellist arvamust soovitakse, võib artiklis 23 
viidatud toimeainete ajutised JPNid 
paigutada ja loetleda III lisas vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võib 
toimeained kaasata IV lisasse vastavalt 
artikli 5 lõikele 1. Ajutised JPNid 
määratakse kõige madalamale tasemele, 
mida kõikides liikmesriikides hea 
põllumajandustava abil ja integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid austades on 
võimalik saavutada.  

Or. en 

 

Selgitus 

 Uuesti päevakorda esitatud muudatus 49 esimeselt lugemiselt (komisjoni poolt 
aktsepteeritud). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 111 
Artikli 26 lõige 1 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 96/23/EÜ 
kohaldamist, teostavad liikmesriigid 
ametlikke pestitsiidijääkide alaseid 
kontrollimisi, et tagada käesoleva määruse 
täitmist vastavalt ühenduse toiduainete ja 
sööda ametlikke kontrollimisi käsitlevate 
õigusaktide asjakohastele sätetele.  

1. Ilma et see piiraks direktiivi 96/23/EÜ 
kohaldamist, teostavad liikmesriigid 
ametlikke pestitsiidijääkide alaseid 
kontrollimisi kõikides jaotusketi etappides, 
tollipunktides ja jaotuskeskustes, et tagada 
käesoleva määruse täitmist vastavalt 
ühenduse toiduainete ja sööda ametlikke 
kontrollimisi käsitlevate õigusaktide 
asjakohastele sätetele.  

Or. fr 
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Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 54 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 112 
Artikli 26 lõige 2 

2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollimised 
peavad täpsemalt koosnema proovivõttudest 
ja neile järgnevatest proovide analüüsidest 
ning esinevate pestitsiidide ja nende 
vastavate jäägitasemete identifitseerimisest.  

2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollimised 
peavad täpsemalt koosnema proovivõttudest 
ja neile järgnevatest proovide analüüsidest 
ning esinevate pestitsiidide ja nende 
vastavate jäägitasemete identifitseerimisest. 
Selline monitooring tuleb läbi viia 
jaotusketis kõikides etappides, tollis, 
jaotuskeskustes ning eriti tarne 
lähtepunktis tarbijale.  

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 54 ennistamine. On oluline, et jääke ei jälgitaks 
üksnes toiduahela varajastes staadiumites, vaid samuti tarne lähtepunktis tarbijatele. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 113 
Artikli 26 lõige 2 

 2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollimised 
peavad täpsemalt koosnema proovivõttudest 
ja neile järgnevatest proovide analüüsidest 
ning esinevate pestitsiidide ja nende 
vastavate jäägitasemete identifitseerimisest.  

2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollimised 
peavad täpsemalt koosnema proovivõttudest 
ja neile järgnevatest proovide analüüsidest 
ning esinevate pestitsiidide ja nende 
vastavate jäägitasemete identifitseerimisest. 
Peamiselt teostatakse kontrollimisi 
jaotuspunktis tarbijale.  

Or. da 
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira 

Muudatusettepanek 114 
Artikli 28 lõige 1 

1. Pestitsiidijääkide analüüsimeetodid 
peavad vastama ühenduse õigusaktides 
sätestatud asjakohaste sätete kriteeriumidele 
toidu ja sööda ametlike kontrollimiste kohta.  
 

1. Pestitsiidijääkide analüüsimeetodid 
peavad vastama ühenduse õigusaktides 
sätestatud asjakohaste sätete kriteeriumidele 
toidu ja sööda ametlike kontrollimiste kohta. 
Lõpetada tuleb lubade andmine selliste 
pestitsiidide kasutamiseks, mille jaoks ei ole 
asjakohast avastamisprotseduuri või mida 
regulaarselt ei jälgita.  

Or. fr 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 56 ennistamine. 

 

Muudatusettepaneku esitajad:  Bart Staes ja Caroline Lucas 

Muudatusettepanek 115 
Artikli 28 lõige 1 a (uus) 

 1a. Lõpetada tuleb lubade andmine selliste 
pestitsiidide kasutamiseks, mille jaoks ei ole 
asjakohast avastamisprotseduuri või mida 
regulaarselt ei jälgita.  

Or. en 

 

Selgitus 

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatuse 56 ennistamine. EL-is praegu lubatud umbes 800 
toimeaine hulgas on paljude jaoks hetkel ebapiisavalt tundlikud avastamisprotseduurid, või 
pole neid üldse. Praeguse mitmeprotseduurilise pestitsiidianalüüsi meetodi puhul on 
üldjoontes avastatavad üksnes umbes 200 toimeainet. Individuaalsete protseduuride abil on 
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võimalik avastada veel mõningaid aineid, mida pole palju. Seepärast on ELi 
jäägimonitooring võimetu avastama olulist hulka pestitsiide, mis jääkidena toiduainetes 
esineda võivad.  

Mis veelgi enam, hetkel jälgitavate ainete arv on tunduvalt alla analüüsimisvõime piiri. 
Aastal 2001 jälgiti ELi liikmesriikides keskmiselt ainult 161 ainet 800st lubatust. 
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