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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 29
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 175 
esimest lõiget,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 152 
neljandat lõiget ja artikli 175 esimest lõiget,

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk on vähendada pestitsiidide mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Direktiivi õigusliku alusena tuleb mainida nii inimeste tervist kui ka keskkonda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 1
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 
2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ (millega 
võetakse vastu kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm) artiklite 2 ja 7 kohaselt 
tuleb pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks luua ühine õiguslik raamistik.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 
2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ (millega 
võetakse vastu kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm) artiklite 2 ja 7 kohaselt 
tuleb pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks luua ühine õiguslik raamistik 
kooskõlas ettevaatuspõhimõttega.

Or. en

Selgitus

Et tagada sidusus pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia ja 
taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva määruse ettepaneku vahel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide,
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse vähendamine 
ning kemikaalivaba taimekaitse edendamine 
käesoleva direktiivi rakendamiseks. 
Riiklikud tegevuskavad võib kooskõlastada 
ühenduse muude õigusaktide alusel 
koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse vähendamine 
ning kemikaalivaba taimekaitse edendamine 
käesoleva direktiivi rakendamiseks. 
Riiklikud tegevuskavad tuleks
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. pl

Selgitus

Kogu ühenduses pestitsiidide mõõdetavalt vähenenud kasutamise saavutamiseks tuleks 
riiklikud tegevuskavad kooskõlastada ühenduse muude asjaomaste õigusaktide alusel
koostatud rakenduskavadega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse 
vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse pestitsiidide 
kasutamise ja sellest tulenevate riskide 
vähendamise eesmärgid, sihid, ajakava ja 
näitajad, loetledes ühtlasi nende 
eeldatavaks tähtajaks rakendamise jaoks 
ette nähtud rahalised vahendid ja 
eelarveread, ning edendatakse 
kemikaalivaba taimekaitset käesoleva 
direktiivi rakendamiseks. Riiklikud 
tegevuskavad võib kooskõlastada ühenduse 
muude õigusaktide alusel koostatud kõikide 
asjaomaste rakenduskavadega ning neid võib 
kasutada muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamise vähendamise eesmärke sisaldavad poliitikad on juba kehtestatud 
Taanis, Rootsis, Madalmaades, Belgias ja Saksamaal. Mõiste „kasutamise vähendamine” 
tähendab pigem pestitsiidide kasutamise suurenemist, vaatamata asjaolule, et pestitsiidi 
toimeainet kasutatakse vähendatud koguses. Talupidajad on põllukultuuride kaitsmise 
vajadusest tingitult pestitsiididest majanduslikult ja tehniliselt sõltuvad. Liikmesriikidel tuleks 
tagada riiklike tegevuskavade saavutatavus sätestatud tähtajaks ja eraldada neile piisavalt 
vahendeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse 
vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate tervise-
ja keskkonnaalaste riskide, sealhulgas 
ohtude ja sõltuvuse ärahoidmine ning 
kemikaalivaba taimekaitse ja kahjuritõrje
edendamine ning nende omaksvõtmise 
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kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

julgustamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise seisukohast tuleks riskid täiesti ära hoida, mitte neid üksnes vähendada. 
Liikmesriikidele peab selge olema, et riiklike tegevuskavade eesmärkide sihiks on pestitsiidide 
kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide käsitlemine. Kui nõudega 
edendada kemikaalivaba taimekaitset ja kahjuritõrjet ei kaasne liikmesriikide siirast soovi 
nende omaksvõtmist julgustada, võib eesmärk tagajärjetuks osutuda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse vähendamine 
ning kemikaalivaba taimekaitse edendamine 
käesoleva direktiivi rakendamiseks. 
Riiklikud tegevuskavad võib kooskõlastada 
ühenduse muude õigusaktide alusel 
koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate tervise-
ja keskkonnaalaste riskide, sealhulgas 
ohtude, ja sõltuvuse vähendamine ning 
kemikaalivaba taimekaitse ja kahjuritõrje
edendamine ning nende omaksvõtmise 
julgustamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab selge olema, et riiklike tegevuskavade eesmärkide sihiks on pestitsiidide 
kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide käsitlemine. Kui nõudega 
edendada kemikaalivaba taimekaitset ja kahjuritõrjet ei kaasne liikmesriikide siirast soovi 
nende omaksvõtmist julgustada, võib eesmärk tagajärjetuks osutuda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira
Muudatusettepanek 35

Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide,
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse
vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse 
kvantitatiivseks eesmärgiks pestitsiidide 
kasutamisest tulenevate riskide
vähendamine, koostades riskide ja 
pestitsiidide kasutamise intensiivsuse 
loendid ja näitajad, ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. fr

Selgitus

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse vähendamine 
ning kemikaalivaba taimekaitse edendamine 
käesoleva direktiivi rakendamiseks. 
Riiklikud tegevuskavad võib kooskõlastada 
ühenduse muude õigusaktide alusel 

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse vähendamine
koos vastavate konkreetsete eesmärkide ja 
ajakavadega ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
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koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. en

Selgitus

Riiklike tegevuskavade peamiseks eesmärgiks on pestitsiidide kasutamisega kaasnevate 
riskide ja sõltuvuse vähendamine, kuid seda eesmärki saab saavutada vaid konkreetseid 
tähtaegu ja ajakavu sätestades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide,
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse
vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse 
kvantitatiivseks eesmärgiks pestitsiidide 
kasutamisest tulenevate riskide
vähendamine, koostades riskide ja 
pestitsiidide kasutamise intensiivsuse 
loendid ja näitajad, ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. fr

Selgitus

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
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globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude, ja sõltuvuse
vähendamine ning kemikaalivaba 
taimekaitse edendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 
tegevuskavasid, milles seatakse eesmärgiks 
taimekaitsevahendite tõhususe 
suurendamine ja võimalike riskide edasine 
vähendamine käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Riiklikud tegevuskavad võib 
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide 
alusel koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Or. de

Selgitus

Esitatud selgitus on vajalik, et jätkata käesoleva direktiivi eesmärgi täitmist, milleks on 
keskkonnaalaselt ja majanduslikult otstarbeka taimekaitse edendamine Euroopas. 
Taimekaitsevahendid ei kujuta endast kaasaegses põllumajanduses tootmisvahenditena heade 
kutsetavade raames ohtu inimestele ja keskkonnale, mis muudaks vajalikuks nende 
asendamise. Agenda 21 (1992. aasta Rio säästva arengu konverentsi raames) rõhutab samuti 
taimekaitsevahendite kasutamise vältimatust, et toita maailma elanikkonda, ja käsitleb 
integreeritud põllukultuuride majandamist põllumajanduse juhtiva põhimõttena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 4

(4) Teabevahetus liikmesriikide riiklikes 
tegevuskavades sätestatud eesmärkide ja 
meetmete kohta on väga oluline element 
käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks. Seega on asjakohane nõuda, 
et liikmesriigid annaksid komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele korrapäraselt aru, 
eelkõige oma riiklike tegevuskavade 

(4) Teabevahetus liikmesriikide riiklikes 
tegevuskavades sätestatud eesmärkide 
saavutamise ja meetmete ulatuse kohta on 
väga oluline element käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamiseks. Seega on 
asjakohane nõuda, et liikmesriigid annaksid 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
korrapäraselt aru, eelkõige oma riiklike 
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rakendamise ja selle tulemuste kohta. tegevuskavade rakendamise ja selle 
tulemuste kohta.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikide vahelise teabevahetuse puhul on liikmesriikide tegevuse oluliseks elemendiks 
saavutatud eesmärgid, mitte sätestatud eesmärgid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 6

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse väljaõppesüsteemi turustajatele, 
nõustajatele ja professionaalsetele 
pestitsiidikasutajatele nii, et kõik, kes 
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, on 
täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste riskide 
vähendamiseks nii palju kui võimalik. 
Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust võib kooskõlastada 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
raames organiseeritava tegevusega.

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse väljaõppesüsteemi turustajatele, 
nõustajatele ja professionaalsetele 
pestitsiidikasutajatele nii, et kõik, kes 
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, on 
täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste riskide 
vähendamiseks nii palju kui võimalik. 
Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust tuleks kooskõlastada 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
raames organiseeritava tegevusega.

Or. pl

Selgitus

Kogu ühenduses pestitsiidide mõõdetavalt vähenenud kasutamise saavutamiseks tuleks 
riiklikud tegevuskavad kooskõlastada ühenduse muude asjaomaste õigusaktide alusel
koostatud rakenduskavadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 6 a (uus)



AM\662795ET.doc 9/180 PE 388.389v01-00
Freelance-tõlge

ET

(6 a) Ebaseaduslike taimekaitsevahendite 
kasutamine ohustab pestitsiidide säästvat 
kasutamist ning kujutab olulist ohtu 
keskkonnale ning inimeste ja loomade 
tervisele. Nimetatud probleemiga tuleb 
viivitamata tegeleda.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite võltsimine ja nendega ebaseaduslik kauplemine Euroopas on 
märkimisväärne ja kiiresti kasvav probleem. See probleem õõnestab mis tahes säästva 
kasutamise strateegiat, sest nimetatud tegevuse tõttu satub ohtu tarbijate ja talupidajate 
tervis, kahjustub keskkond ning tekitatakse olulist majanduslikku kahju ja maine langust 
talupidajatele, toidu väärtusahelale, valitsustele ja taimekaitsevahendeid tootvale tööstusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate,
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate abil.
Tootjatel ja jaemüüjatel peaks olema 
kohustus esitada pestitsiidide tarbijatele ja 
üldsusele kogu vajalik teave.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide tootjatel ja jaemüüjatel on kogu vajalik teave. Samuti on nende kohustuseks 
vähendada pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská 

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust eelkõige massiteabevahendite 
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seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

kaudu pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest tervise- ja keskkonnaalastest
riskidest ning lühi- ja pikaajalisest 
kahjulikust toimest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

Or. en

Selgitus

Üldsust tuleb teavitada pestitsiidide kasutamisega seonduvatest tervise- ja keskkonnaalastest 
riskidest ning kahjulikust toimest. Kõige tõhusam vahend üldsuse teavitamiseks on 
massiteabevahendid. See aitaks inimestel saada vajalikku teavet ning võtta oma tervise ja 
ümbritseva keskkonna kaitsmiseks vastu teadlikke otsuseid ja meetmeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest tervise- ja keskkonnaalastest
riskidest ning lühi- ja pikaajalisest 
kahjulikust toimest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega, lisades teabe 
kemikaalivabade alternatiivide kohta.

Or. en

Selgitus

Üldsust tuleb teavitada pestitsiidide kasutamisega seonduvatest tervise- ja keskkonnaalastest 
riskidest ning kahjulikust toimest koos teabega kättesaadavate kemikaalivabade alternatiivide 
kohta. See aitaks inimestel saada vajalikku teavet ning võtta oma tervise ja ümbritseva 
keskkonna kaitsmiseks vastu teadlikke otsuseid ja meetmeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer 

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest tervise- ja keskkonnaalastest
riskidest ning ebasoodsast mõjust paremini 
teavitada teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega, lisades teabe 
kemikaalivabade alternatiivide kohta. 

Or. en

Selgitus

See aitaks inimestel saada vajalikku teavet ning võtta oma tervise ja ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vastu teadlikke otsuseid ja meetmeid (Davies ja teised).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Taimekaitsevahendite kasutamisest 
tulenevaid võimalikke riske ning 
taimekaitsevahendite rolli põllumajanduses 
ja toiduainete tootmises arvestades tuleks 
avalikkust eelistest ja puudustest, kasust ja 
riskidest ning taimekaitsevahenditega
vastutustundlikust ümberkäimisest 
paremini teavitada.

Or. de

Selgitus

Elanikkonna kavandatavat teavitamist ja teadlikkuse tõstmist silmas pidades tuleks lisaks 
taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevate võimalike riskidega seotud teabele kajastada ka 
nende kasu ja tähtsust kaasaegse toiduainetööstuse jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman
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Muudatusettepanek 47
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
riske, eelkõige nendest tulenevaid ägedaid 
ja kroonilisi tervisekahjustusi arvestades 
tuleks avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest ja ohtudest paremini 
teavitada teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

Liikmesriigid peaksid jälgima ja koguma 
teavet pestitsiidide kasutamise mõju kohta 
keskkonnale ja inimeste tervisele ning 
edendama pestitsiidide kasutamisest 
tulenevate pikaajaliste tagajärgede alaseid 
teadusuuringuid.

Or. en

Selgitus

Vaja on käsitleda ka pestitsiidide kasutamisest tulenevaid kroonilisi tervisekahjustusi ja 
edendada nimetatud kahjustuste alaseid teadusuuringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
riske, eelkõige nendest tulenevaid ägedaid 
ja kroonilisi tervisekahjustusi arvestades 
tuleks avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

Liikmesriigid peaksid jälgima ja koguma 
teavet pestitsiidide kasutamise mõju kohta 
ning edendama pestitsiidide kasutamise 
tagajärgede alaseid pikaajalisi 
teadusuuringute programme. 

Or. en
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Selgitus

Pestitsiidide kasutamise pikaajalised tagajärjed on riiklikul ja Euroopa tasandil rohkem 
tähelepanu vajavaks valdkonnaks. Teavet ägedate ja krooniliste tervisekahjustuste kohta ei 
koguta riiklikul tasandil järjekindlalt ning eksisteerib süstemaatiline teabepuudus, mida 
käesolev direktiiv peaks käsitlema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Paljude pestitsiidide kasutamisest 
tulenevaid riske, eelkõige nendest 
tulenevaid ägedaid ja kroonilisi 
tervisekahjustusi arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

Liikmesriigid peaksid jälgima ja koguma 
teavet pestitsiidide kasutamise mõju kohta 
ja edendama pestitsiidide kasutamise 
tagajärgede alaseid pikaajalisi 
teadusuuringute programme. 

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamise pikaajalised tagajärjed on riiklikul ja Euroopa tasandil rohkem 
tähelepanu vajav valdkond. Teavet ägedate ja krooniliste tervisekahjustuste kohta ei koguta 
riiklikul tasandil järjepidevalt ning eksisteerib süstemaatiline teabepuudus, mida käesolev 
direktiiv peaks käsitlema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
üldsuse (ja eelkõige mitteprofessionaalsete 
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jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega. 

pestitsiidide kasutajate) teadlikkuse 
tõstmise, jaemüüjate edastatava teabe ja 
muude asjakohaste meetmetega, mis 
tagavad üldsuse parema informeerituse.

Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide laialdane kasutamine näitab, et tegemist on mitte üksnes professionaalseid 
kasutajaid, vaid kogu ühiskonda hõlmava probleemiga, seetõttu on vaja sihtrühmadele õigesti 
suunatud teavituskampaaniaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid 
riske, eelkõige nendest tulenevaid ägedaid 
ja kroonilisi tervisekahjustusi ning 
keskkonnakahjustusi arvestades tuleks 
tarbijaid ja avalikkust pestitsiidide 
kasutamisega seonduvatest riskidest ja 
ohtudest teavitada teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate, jaemüüjate edastatava teabe ja 
muude asjakohaste meetmetega.

Liikmesriigid peaksid jälgima ja koguma 
teavet pestitsiidide kasutamise mõju kohta, 
sealhulgas mürgitusjuhtumid, ning 
edendama pestitsiidide kasutamise 
tagajärgede alaseid pikaajalisi 
teadusuuringute programme. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab, et tarbijaid ja üldsust tuleks teavitada pestitsiidide 
põhjustatud ägedatest ja kroonilistest tervisekahjustustest ning samuti 
keskkonnakahjustustest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 9



AM\662795ET.doc 15/180 PE 388.389v01-00
Freelance-tõlge

ET

(9) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, 
mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse 
direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) on 
ette nähtud pestitsiididega töötlemise 
seadmete turulelaskmist käsitlevad eeskirjad, 
millega tagatakse keskkonnanõuete täitmine, 
on kõnealuste seadmete kasutamisest 
inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneva 
pestitsiidide kahjuliku mõju täiendavaks 
vähendamiseks asjakohane ette näha juba 
kasutusel olevate pestitsiididega töötlemise 
seadmete korrapärase tehnilise ülevaatuse 
süsteemid.

(9) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, 
mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse 
direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) on 
ette nähtud pestitsiididega töötlemise 
seadmete turulelaskmist käsitlevad eeskirjad, 
mis võimaldavad pestitsiidide kasutajatel 
töötlemise tõhusust optimeerida ja millega 
on kõnealuste seadmete kasutamisest 
inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneva 
pestitsiidide kahjuliku mõju täiendavaks 
vähendamiseks asjakohane ette näha juba 
kasutusel olevate pestitsiididega töötlemise 
seadmete korrapärase tehnilise ülevaatuse 
süsteemid.

Or. pl

Selgitus

Vajalik täpsustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 10

(10 Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamise suhtes kohaldada 
loamenetlust, mis tagaks, et pihustamine 
toimub ainult juhul, kui sellel on selged 
eelised ja eelkõige kui kõik keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuded on täidetud või kui 
pihustamisvajadus tekib kriisiolukorras.

Or. nl

Selgitus

Pihustamine on soovitav, tingimusel, et selleks kasutatakse keskkonnaohutuid pestitsiide. 
Siiski tuleb pihustamisel alati täita keskkonna- ja tervisekaitsenõudeid. Loamenetlus peab 
olema siiski paindlik, et oleks võimalik lahendada kriisiolukordi. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul, kui ei ole 
muid praktiliselt rakendatavaid alternatiive
ja kui kasutatakse parimat võimalikku 
tehnoloogiat pihustuse triivi 
vähendamiseks (nt vähese pihustusnihkega 
pihustusotsakud) ning kui see ei kahjusta 
elanike ja kõrvalseisjate tervist. 

Or. en

Selgitus

Õhust pihustamine ei paku keskkonna suhtes teiste pihustamismeetodite ees eeliseid. Erandeid 
ei tohiks lubada piirkondades, kus õhust pihustamine võib kahjustada elanike ja 
kõrvalseisjate tervist, nt tihedasti asustatud maapiirkondades, kohtades, mida kasutab üldsus 
ja riskirühmad, nt koolide läheduses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline 
Lucas+ Frédérique Ries

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui 
sellel on keskkonna suhtes selged eelised ja 
ka kasu, võrreldes muude 
pihustusmeetoditega või kui ei ole muid 
praktiliselt rakendatavaid alternatiive. 

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine keelustada. 

Or. en
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Selgitus

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul, kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega,
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive ning kui see ei kahjusta elanike 
või kõrvalseisjate tervist.

Or. en

Selgitus

Erandeid ei tohiks lubada piirkondades, kus õhust pihustamine võib kahjustada elanike või 
kõrvalseisjate tervist, nt asustatud maapiirkondades ja üldsuse poolt kasutatavate kohtade 
läheduses. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 10

Pestitsiidide õhust pihustamine võib tekitada Pestitsiidide õhust pihustamine võib tekitada 
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märkimisväärseid kahjusid inimeste tervisele 
ja keskkonnale, eelkõige pihustuse triivi 
tõttu. Seepärast tuleks õhust pihustamine 
üldiselt keelustada, võimaldades erandeid 
ainult juhul kui sellel on keskkonna suhtes 
selged eelised ja ka kasu, võrreldes muude 
pihustusmeetoditega või kui ei ole muid
praktiliselt rakendatavaid alternatiive.

märkimisväärseid kahjusid inimeste tervisele 
ja keskkonnale, eelkõige pihustuse triivi 
tõttu. Seepärast tuleks õhust pihustamisele 
kohaldada teatamismenetlust, tagamaks, et 
seda kasutatakse ainult juhul, kui sellel on 
keskkonna suhtes selged eelised ja ka kasu, 
võrreldes muude pihustusmeetoditega, või
kui ei ole võimalik kasutada praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive või kui need ei ole 
proportsionaalsed.

Or. de

Selgitus

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui 
sellel on keskkonna suhtes selged eelised ja 
ka kasu, võrreldes muude 
pihustusmeetoditega või kui ei ole muid 
praktiliselt rakendatavaid alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust
pihustamine keelustada niipea, kui käesolev 
direktiiv jõustub. Õhust pihustamist võib 
siiski teostada teatavatel rangelt piiratud ja 
kontrollitud tingimustel. Lisaks tuleb õhust 
pihustamisel mõjualuste piirkondade 
läheduses elavaid inimesi ulatuslikult 
teavitada.

Or. fr

Selgitus

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 
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Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive.

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige pihustuse 
triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui sellel 
on keskkonna suhtes selged eelised ja ka 
kasu, võrreldes muude pihustusmeetoditega 
või kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive. Tuleb sätestada erandite 
võimaldamise tingimused, et vähendada 
soovimatute, inimeste tervisele ja 
keskkonnale negatiivset mõju avaldavate 
tagajärgede ohtu.

Or. pl

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada erandite võimaldamise tingimused, et hoida ära mis tahes kõnealuse 
sätte kuritarvitamine ja aidata kaasa direktiivi eesmärkide täielikumale saavutamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 11
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(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, geoloogilistest ja 
topograafilistest iseärasustest, kliimast, 
voolusängi suurusest, samuti asjaomaste 
piirkondade põllumajanduslikest 
omadustest. Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

Or. pl

Selgitus

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
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rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade
minimaallaiuseks peaks olema 10 meetrit, 
sõltuvalt eelkõige pinnaseomadustest, 
kliimast, voolusängi suurusest, samuti 
asjaomaste piirkondade põllumajanduslikest 
omadustest. Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks lisaks 
integreeritud kahjuritõrje eeskirjade 
kohaldamisele pestitsiidide kasutamist 
seetõttu oluliselt vähendada või võimaluse 
korral vältida.

Or. fr

Selgitus

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 11

Veekeskkond on pestitsiidide suhtes eriti 
tundlik. Seepärast tuleb erilist tähelepanu 
pöörata pinnavee ja põhjavee saastamise 
vältimisele ning võtta selleks vajalikke 
meetmeid, nagu kaitseribade rajamine või 
hekkide istutamine veepindade äärde, et 
vähendada triiviva pihustuse sattumist 
veekogudesse. Kaitseribade mõõtmed 
sõltuvad eelkõige pinnaseomadustest, 

Veekeskkond on pestitsiidide suhtes eriti 
tundlik. Seepärast tuleb erilist tähelepanu 
pöörata pinnavee ja põhjavee saastamise 
vältimisele ning võtta vastu selleks vajalikke 
eeskirju ja rakendussätteid, mis määratakse 
kindlaks taimekaitsevahenditele 
heakskiitmise raames.
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kliimast, voolusängi suurusest, samuti 
asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest.
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

Or. de

Selgitus

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer 

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade laius 
peaks olema vähemalt 10 meetrit, sõltuvalt
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
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võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või vältida.

Or. en

Selgitus

Vajalik on kehtestada kaitseribade minimaalmõõtmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade laius 
peaks olema vähemalt 10 meetrit, sõltuvalt
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

Or. en

Selgitus

Vajalik on kehtestada kaitseribade minimaalmõõtmed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, näiteks nagu 
kaitseribade rajamine või hekkide istutamine 
veepindade äärde, et vähendada triiviva 
pihustuse sattumist veekogudesse. 
Kaitseribade mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kohustuslike 
pihustamisvabade alade rajamine ja
hekkide istutamine veepindade äärde, et 
vähendada triiviva pihustuse sattumist 
veekogudesse ning pestitsiididega 
saastumist muul viisil, näiteks saaste 
kaugkanne. Pihustusvabade alade laius 
sõltub eelkõige pinnaseomadustest, kliimast, 
voolusängi suurusest, samuti asjaomaste 
piirkondade põllumajanduslikest 
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piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida.

omadustest, kuid see peaks olema vähemalt 
100 meetrit. Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu vältida ja 
kasutada kemikaalivabu alternatiive.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamisega kaasnevad olulised väliskulud. Ainuüksi Ühendkuningriigis 
moodustavad joogiveest pestitsiidide eemaldamise kulud üle 120 miljoni naela aastas. Kulud 
kõigis ELi liikmesriikides kokku on palju kõrgemad. On tõestatud, et pestitsiidid levivad 
kaugete vahemaade taha ning seetõttu ohustab pinna- ja põhjavett saastumise oht mitmete 
saasteallikate poolt. Seetõttu tuleb veekeskkonna saastumise vältimiseks võtta olulisi 
meetmeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse 
sattumist veekogudesse. Kaitseribade 
mõõtmed sõltuvad eelkõige
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu võimalikult 
vähendada või võimaluse korral vältida. 

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine veepindade 
äärde, et vähendada triiviva pihustuse ja
pestitsiidide äravoolu sattumist 
veekogudesse. Kaitseribade laius peaks 
olema vähemalt 15 meetrit, sõltuvalt 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamine seetõttu ära 
keelata.
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Or. en

Selgitus

Veekogusid ümbritsev 15meetrine kaitseriba on ideaalne triiviva pihustuse ja pestitsiidide 
äravoolu vähendamiseks. Näiteks Taanis kehtestas valitsus iga üle 100 m² veekogu ümber 10–
12 meetri suuruse kaitseriba ja kõnealune direktiiv peaks minema kaugemale mõnedes 
liikmesriikides juba kehtestatud meetmetest, et saavutada kõrgeim kaitsemäär. Joogivee 
võtmiseks kasutatavatel aladel tuleks pestitsiidide kasutamine ära keelata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordi- ja puhkeväljakutel või laste 
mänguväljakutel ja avalike 
tervishoiuasutuste (kliinikud, haiglad, 
taastusravikeskused, kuurordid, 
hooldekodud) läheduses on üldsuse 
pestitsiididega kokkupuute risk kõrge. Seega 
tuleks pestitsiidide kasutamist kõnealustes 
piirkondades võimalikult vähendada ja 
võimaluse korral vältida.

Or. pl

Selgitus

Spordiväljakud on tihti ühendatud puhkeväljakutega. Vaba aja veetmise ja puhkerajatisi 
kasutatakse ka sporditegevusteks. Kõnealuseid rajatisi ja neid kasutavaid inimesi ei tohi 
ohustada kokkupuude pestitsiididega.

Alasid, kus asuvad tervishoiuasutused (kliinikud, haiglad, taastusravikeskused, kuurordid, 
hooldekodud jne) tuleb kaitsta pestitsiidide kahjustava mõju eest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida. 

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu elamupiirkondades, 
avalikes parkides, spordiväljakutel või laste
mänguväljakutel, on üldsuse pestitsiididega 
kokkupuute risk kõrge. Seega tuleks 
pestitsiidide kasutamine kõnealustes 
piirkondades ja nende ümbruses ära 
keelata. 

Or. en

Selgitus

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
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nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida. 

nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu elamupiirkondades, 
avalikes parkides, spordiväljakutel või laste 
mänguväljakutel, on üldsuse pestitsiididega 
kokkupuute risk kõrge. Seega tuleb 
pestitsiidide kasutamine kõnealustes 
piirkondades ja nende ümbruses ära 
keelata.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon on tunnistanud, et üldsuse kasutada olevatel aladel on pestitsiididega 
kokkupuutumise oht kõrge. Seetõttu, arvestades ägedaid ja kroonilisi tervisekahjustusi, mida 
pestitsiidid teadaolevalt võivad põhjustada, tuleks ära keelata pestitsiidide kasutamine mis 
tahes aladel, kus üldsus pestitsiididega kokku võib puutuda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel.
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

(12) Väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1979. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel,
võib ühenduse eesmärkide saavutamiseks 
osutuda kõnealustes piirkondades 
vajalikuks meetmete võtmine 
taimekaitsevahendite kasutamise 
vähendamiseks. Erilist kaitset vajavate 
piirkondade riiklikes tegevus- ja 
rakenduskavades võetakse seda aspekti 
arvesse. Muudes kohtades, nagu avalikes 
parkides, spordiväljakutel või laste 
mänguväljakutel, tuleb 
heakskiitmismenetluse raames 
rakendussätetega tagada, et üldsuse jaoks 
puudub kõrgem taimekaitsevahenditega 
kokkupuute risk või siis viiakse 
taimekaitsevahendite kasutamine 
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miinimumini.

Or. de

Selgitus

Heakskiidetud taimekaitsevahendite kasutamise piiramine, mis on eesmärgiks seatud, ei ole 
sisuliselt vajalik ega vastuvõetav. Taimekaitsevahendite kasutamise piiramine niinimetatud 
tundlikel aladel annab märku kõnealuste vahendite kasutamisega seotud ohust, mis 
välistatakse rangete riiklike loa saamist ja kasutamist reguleerivate sätetega. Kasutamist 
reguleerivad sätted, mis on osa loamenetlusest, hoiavad ära inimeste ja keskkonna 
ohustamise, mis muudab täiendavad sätted üleliigseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu elamupiirkondades,
avalikes parkides, koolides, spordiväljakutel 
või laste mänguväljakutel, on üldsuse 
pestitsiididega kokkupuute risk kõrge. Seega 
tuleks pestitsiidide kasutamine kõnealustes 
piirkondades ja nende ümbruses ära keelata

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon on tunnistanud, et üldsuse kasutada olevatel aladel on pestitsiididega 
kokkupuutumise oht kõrge. Seetõttu, arvestades ägedaid ja kroonilisi tervisekahjustusi, mida 
pestitsiidid teadaolevalt võivad põhjustada, tuleks ära keelata pestitsiidide kasutamine mis 
tahes aladel, kus üldsus pestitsiididega kokku võib puutuda, et kaitsta eelkõige, aga mitte 
ainult, eriti tundlikke rühmi, nagu imikud, lapsed, rasedad naised, eakad, haiged ja ravimeid 
manustavad inimesed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 
on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu elamupiirkondades,
avalikes parkides, spordiväljakutel,
koolialadel ja laste mänguväljakutel, on 
üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamine
kõnealustes piirkondades ja nende 
ümbruses ära keelata ning kasutada 
kemikaalivabu alternatiive. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon on tunnistanud, et üldsuse kasutada olevatel aladel on pestitsiididega 
kokkupuutumise oht kõrge. Seetõttu, arvestades ägedaid ja kroonilisi tervisekahjustusi, mida 
pestitsiididega kokkupuude võib põhjustada, tuleb ära keelata pestitsiidide kasutamine mis 
tahes aladel, kus üldsus võib pestitsiididega kokku puutuda (eriti kui esineb pikaajalise 
kokkupuute oht, näiteks töödeldavate alade läheduses elavate inimeste puhul), et kaitsa 
eelkõige, kuid mitte ainult, eriti tundlikke rühmi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides, 
spordiväljakutel või laste mänguväljakutel, 

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks nõukogu 
2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta). kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel. 
Muudes kohtades, nagu elamupiirkondades,
avalikes parkides, spordiväljakutel või laste 
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on üldsuse pestitsiididega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks pestitsiidide kasutamist
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

mänguväljakutel, on üldsuse pestitsiididega 
kokkupuute risk kõrge. Seega tuleks
pestitsiidide kasutamine kõnealustes 
piirkondades ära keelata ja kasutada 
kemikaalivabu alternatiive.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon on tunnistanud, et üldsuse kasutada olevatel aladel on pestitsiididega 
kokkupuutumise oht kõrge. Seetõttu, arvestades ägedaid ja kroonilisi tervisekahjustusi, mida 
pestitsiidid teadaolevalt võivad põhjustada, tuleks ära keelata pestitsiidide kasutamine mis 
tahes aladel, kus üldsus pestitsiididega kokku võib puutuda, et kaitsta eelkõige, aga mitte 
ainult, eriti tundlikke rühmi, nagu imikud, lapsed, rasedad naised, eakad, haiged ja ravimeid 
manustavad inimesed, teiste tundlike rühmade seas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla 
eriti ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 
79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) ja nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 
aladel. Muudes kohtades, nagu avalikes 
parkides, spordiväljakutel või laste 
mänguväljakutel, on üldsuse pestitsiididega 
kokkupuute risk kõrge. Seega tuleks 
pestitsiidide kasutamist kõnealustes 
piirkondades võimalikult vähendada ja 
võimaluse korral vältida.

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla 
eriti ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 
79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) ja nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta) kohaselt kaitstud Natura 2000 
aladel. Muudes kohtades, nagu avalikes 
parkides, spordiväljakutel või laste 
mänguväljakutel, on üldsuse pestitsiididega 
kokkupuute risk kõrge. Mis tahes 
pestitsiidide kasutamine kõnealustes 
piirkondades tuleks seetõttu hiljemalt 2015. 
aastaks ära keelata, et saavutada kaitstud 
alade suhtes direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
4 kehtestatud standardid.

Or. fr

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on lisatud veepoliitika raamdirektiiviga sidususe 
saavutamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje 
üldisi standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud 
kahjuritõrjet, ja looma integreeritud 
kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
edendama konkreetsele põllukultuurile 
kohandatud integreeritud kahjuritõrje 
standardeid.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 77
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad (14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
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kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid, oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid. Liikmesriigid 
peaksid kasutama integreeritud 
kahjuritõrje edendamiseks ja pestitsiidide 
kasutamisega seonduvate riskide 
vähendamiseks majanduslikke vahendeid.

Or. en

Selgitus

Majanduslikud vahendid on keskkonnariskide vähendamiseks tavaliselt kõige tõhusamad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 78
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid, oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kärpida pestitsiidide 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid edendama 
väheste pestitsiididega maaviljelust, eriti 
integreeritud kahjuritõrjet ning 
mahepõllumajandust, ja looma integreeritud 
kahjuritõrje alaste tehnikate rakendamiseks 
vajalikud tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid tegema kohustuslikuks 
konkreetsele põllumajandusliku tegevuse 
liigile kohandatud integreeritud 
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kahjuritõrjemeetodite ja tavade 
kohaldamise. Kehtestada tuleks pestitsiidide 
kasutamisega seotud maks kui üks vahend, 
millega rahastatakse üldiselt ja konkreetselt 
integreeritud kahjuritõrjemeetodite ja 
tavade arendamist.

Or. fr

Selgitus

Euroopa ja riiklikul tasandil tuleks määratleda integreeritud kahjuritõrje üldised ja 
konkreetsed eeskirjad. Need süsteemid tuleks kehtestada vähemalt kõigil 
põllumajandusmaadel, välja arvatud mahepõllumajanduse meetoditega haritav maa. 2014. 
aastaks peab kõnealuste eeskirjade kohaldamine olema eeltingimuseks ühise 
põllumajanduspoliitika toetuste andmisel. Lisaks peaksid liikmesriigid toetama 
mahepõllumajanduse arengut, kus ei kasutata sünteetilisi pestitsiide. Maksusüsteemid on 
osutunud tõhusaks pestitsiidide kasutamise vähendamise vahendiks mitmes Euroopa riigis. 
Liikmesriikidel peaks võimaldama valida nende vajadustele kõige paremini vastava süsteemi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 79
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid, oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kärpida pestitsiidide 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid edendama 
väheste pestitsiididega maaviljelust, eriti 
integreeritud kahjuritõrjet ja looma 
integreeritud kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid tegema 
kohustuslikuks konkreetsele 
põllumajandusliku tegevuse liigile 
kohandatud integreeritud 
kahjuritõrjemeetodite ja tavade 
kohaldamise. Kehtestada tuleks pestitsiidide 
kasutamisega seotud maks, samuti 
meetmed, et rahastada üldiselt ja 
konkreetselt integreeritud 
kahjuritõrjemeetodite ja -tavade 
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arendamist.

Or. fr

Selgitus

Euroopa ja riiklikul tasandil tuleks määratleda integreeritud kahjuritõrje üldised ja 
konkreetsed eeskirjad. Need süsteemid tuleks kehtestada vähemalt kõigil 
põllumajandusmaadel, välja arvatud mahepõllumajanduse meetoditega haritav maa. 2014. 
aastaks peab kõnealuste eeskirjade kohaldamine olema eeltingimuseks ühise 
põllumajanduspoliitika toetuste andmisel. Lisaks peaksid liikmesriigid toetama 
mahepõllumajanduse arengut, kus ei kasutata sünteetilisi pestitsiide. Maksusüsteemid on 
osutunud tõhusaks pestitsiidide kasutamise vähendamise vahendiks mitmes Euroopa riigis. 
Liikmesriikidel peaks võimaldama valida nende vajadustele kõige paremini vastava süsteemi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 80
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid, oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada kasutamist ning riske inimeste 
tervisele ja keskkonnale. Liikmesriigid 
peaksid edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet 
ning mahepõllumajandust, ja looma 
integreeritud kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid edendama 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
integreeritud kahjuritõrje standardeid. 

Liikmesriigid peaksid kasutama 
talupidajate nõustamiseks ja koolitamiseks 
vajalikke rahastamisvahendeid.

Or. en

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrjemeetodid ja mahepõllumajandus on teadmistemahukad ning 
integreeritud kahjuritõrjele või mahepõllumajandusele ümberorienteerumisel on väljaõpe ja 
nõustamine eriti vajalikud. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 81
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kärpida pestitsiidide 
kasutamist üldiselt. Liikmesriigid peaksid 
edendama mahepõllumajandust ning 
väheste pestitsiididega maaviljelust, eriti 
integreeritud kahjuritõrjet, ja looma 
integreeritud kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid rakendama 
kohustuslikke konkreetsele põllukultuurile 
kohandatud integreeritud kahjuritõrje 
standardeid.

Or. en

Selgitus

Kemikaalivabade meetodite edendamine ei peaks piirduma üksnes integreeritud kahjuritõrje 
üldiste standardite edendamisega, vaid peaks hõlmama ka mahepõllumajandust ja 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud integreeritud kahjuritõrje standardeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 82
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrjet, 
oleks tulemuseks kõikide kättesaadavate 
kahjuritõrjemeetmete, sealhulgas 
pestitsiidide sihipärasem kasutamine. Seega 
aitab see veelgi enam vähendada riske 
inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Liikmesriigid peaksid edendama väheste 
pestitsiididega maaviljelust, eriti 
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maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

integreeritud kahjuritõrjet, ja looma 
integreeritud kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid edendama 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
integreeritud kahjuritõrje standardeid.

Or. sv

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje on äärmiselt tähtis, sest see piirab keemiliste pestitsiidide 
kasutamise absoluutse miinimumini. Seetõttu on väga oluline luua tingimused, mis 
võimaldavad kasutajatel integreeritud kahjuritõrjet kohaldada. Teisalt ei peaks integreeritud 
kahjuritõrje üldisi standardeid tegema tegevuslikuks nõudeks, sest ühenduses esineb suur 
piirkondlik mitmekesisus ning seetõttu erinevad nõuded keskkonnamõju vähendamise 
meetmete kujul. Võivad tekkida ka suured haldusprobleemid ja suur halduskoormus, kui 
integreeritud kahjuritõrje peaks saama ühise põllumajanduspoliitika nõuetele vastamise 
tingimuseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 83
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid.

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kärpida pestitsiidide 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid edendama 
väheste pestitsiididega maaviljelust, eriti 
integreeritud kahjuritõrjet, suurendama 
mahepõllumajanduslike meetoditega 
haritavate maade hulka ja looma 
integreeritud kahjuritõrje alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid rakendama 
kohustuslikke konkreetsele põllukultuurile 
kohandatud integreeritud kahjuritõrje 
standardeid. 

Konkreetsele põllukultuurile kohandatud ja 
üldise integreeritud kahjuritõrjemeetodite 
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ja -tavade arendamise ning 
mahepõllumajanduslike meetoditega 
haritava maa suurendamise ühe 
rahastamisvahendina tuleks kehtestada 
pestitsiididega seotud maks.

Or. en

Selgitus

Kemikaalivabade meetodite edendamine ei peaks piirduma üksnes integreeritud kahjuritõrje 
üldiste standardite edendamisega, vaid peaks hõlmama ka mahepõllumajandust ja 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud integreeritud kahjuritõrje standardeid. 
Pestitsiididega seotud maks on osutunud edukaks pestitsiidide kasutamise vähendamise 
meetmete rahastamise vahendiks mitmes Euroopa riigis. Liikmesriikidele peaks esitama 
valiku erinevatest maksusüsteemidest, et nad saaksid valida enda vajadustele kõige paremini 
vastava maksusüsteemi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 84
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje
üldisi standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud 
kahjuritõrjet, ja looma integreeritud 
kahjuritõrje alaste tehnikate rakendamiseks 
vajalikud tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid. 

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
keemiavabade meetodite üldisi standardeid, 
oleks tulemuseks kõikide kättesaadavate 
kahjuritõrjemeetmete sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see vähendada, 
seades eesmärgiks nende kõrvaldamise,
riske inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Liikmesriigid peaksid edendama väheste 
pestitsiididega maaviljelust, eriti 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise keemiavabasid meetodeid, ja 
looma taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
keemiavabade meetodite alaste tehnikate 
rakendamiseks vajalikud tingimused. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid edendama 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise keemiavabade alternatiivide 
standardeid, meetodeid ja tavasid. 

Or. en
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Selgitus

Mõned pestitsiidide kasutamisviisid on puhtalt „kosmeetilise” eesmärgiga, need pole seotud 
ühegi konkreetse kahjuri või haigusega ja seetõttu pole tegemist kahjuritõrje ega 
taimekaitsega. Arvestades pestitsiididega seonduvaid kindlaks tehtud riske ning ägedaid ja 
kroonilisi kahjustusi inimeste tervisele, mida on üksikasjalikumalt käsitletud temaatilise 
strateegia mõjuhinnangus, peaksid liikmesriigid propageerima ja julgustama taimekaitse, 
kahjuritõrje ning põllukultuuride majandamise keemiavabade alternatiivide ulatuslikumat 
kasutuselevõtmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 85
Põhjendus 14

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Liikmesriigid peaksid 
edendama väheste pestitsiididega 
maaviljelust, eriti integreeritud kahjuritõrjet, 
ja looma integreeritud kahjuritõrje alaste 
tehnikate rakendamiseks vajalikud 
tingimused. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid edendama konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardeid. 

(14) Kui kõik põllumajandusettevõtjad 
kohaldaksid integreeritud kahjuritõrje üldisi 
ja konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
standardeid, oleks tulemuseks kõikide 
kättesaadavate kahjuritõrjemeetmete, 
sealhulgas pestitsiidide sihipärasem 
kasutamine. Seega aitab see veelgi enam 
vähendada riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kärpida pestitsiidide 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid edendama 
väheste pestitsiididega maaviljelust, eriti 
integreeritud kahjuritõrje ja 
mahepõllumajanduse üldisi ning 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
standardeid. 

Or. en

Selgitus

Kemikaalivabade meetodite edendamine ei peaks piirduma üksnes integreeritud kahjuritõrje 
üldiste standardite edendamisega, vaid peaks hõlmama ka mahepõllumajandust ja 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud integreeritud kahjuritõrje standardeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 86
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Käesoleva direktiivi rakendamisega 



PE 388.389v01-00 40/180 AM\662795ET.doc
Freelance-tõlge

ET

seotud kulude puhul tuleks kohaldada 
„saastaja maksab” põhimõtet. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu kaaluma 
pestitsiididega seonduva maksu 
kehtestamist riiklike tegevuskavade 
rakendamise rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamisega kaasnevate väliskulude puhul tuleb suurendada tootjate vastutust. 
Pestitsiididega seonduv maks peaks olema valikuvõimalus, mis aitab liikmesriikidel 
saavutada pestitsiidide kasutamise vähendamist ja luua konkreetse sissetuleku riiklike 
tegevuskavade rakendamisega kaasnevate kulude katmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 87
Põhjendus 15

(15) Pestitsiidide kasutamisest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekkivate riskide ja 
kahjuliku mõju vähendamisel saavutatud 
edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid 
on ühtlustatud riskinäitajad, mis 
kehtestatakse ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid 
kasutama riskijuhtimiseks siseriiklikul 
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid.

(15) Pestitsiidide kasutamisest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekkivate riskide ja 
kahjuliku mõju ning pestitsiidide 
kasutamise vähendamisel saavutatud 
edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid 
on ühtlustatud kasutamis- ja riskinäitajad, 
mis kehtestatakse ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid 
kasutama riskijuhtimiseks ja pestitsiidide 
kasutamise vähendamiseks siseriiklikul
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid. 

Or. en

Selgitus

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
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these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 88
Põhjendus 15

(15) Pestitsiidide kasutamisest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekkivate riskide ja 
kahjuliku mõju vähendamisel saavutatud 
edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid 
on ühtlustatud riskinäitajad, mis 
kehtestatakse ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid 
kasutama riskijuhtimiseks siseriiklikul 
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid. 

(15) Pestitsiidide kasutamisest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekkivate riskide ja 
kahjuliku mõju ärahoidmisel saavutatud 
edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid 
on ühtlustatud riskinäitajad, mis 
kehtestatakse ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid 
kasutama riskijuhtimiseks siseriiklikul 
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid, mis peavad olema kooskõlas 
käesoleva direktiivi nõuetega ja hõlmama 
nii pestitsiidide kasutamisega seotud 
tervise- kui ka keskkonnariske. Lisaks 
kõigile muudele asjaomastele 
sidusrühmadele on riiklike näitajate 
väljatöötamiseks ja sätestamiseks nõutav 
üldsuse kaasamine. See hõlmab nõuet 
tagada üldsusele täielik juurdepääs üldsuse 
osalemist hõlbustavale teabele. 

Or. en
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Selgitus

Inimeste tervise seisukohast tuleks riskid täiesti ära hoida, mitte neid üksnes vähendada. 
Liikmesriikidele peab selge olema, et riiklikud näitajad peavad hõlmama nii pestitsiidide 
kasutamisega seotud tervise- kui ka keskkonnariske. Samuti peab liikmesriikidele selge olema, 
missugused on nõuded üldsuse osalemise suhtes riiklike näitajate väljatöötamisel, toimimisel 
ja muutmisel vastavalt direktiivile 2003/35/EÜ (milles sätestatakse üldsuse kaasamine 
teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 89
Põhjendus 15

(15) Pestitsiidide kasutamisest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekkivate riskide ja 
kahjuliku mõju vähendamisel saavutatud 
edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid 
on ühtlustatud riskinäitajad, mis 
kehtestatakse ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid 
kasutama riskijuhtimiseks siseriiklikul 
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid. 

(15) Pestitsiidide kasutamise ja neist
inimeste tervisele ja keskkonnale tekkivate 
riskide ja kahjuliku mõju vähendamisel 
saavutatud edusamme tuleb mõõta. Sobivad 
vahendid on ühtlustatud kasutamis- ja 
riskinäitajad, mis kehtestatakse ühenduse 
tasandil. Liikmesriigid peaksid kõnealuseid 
näitajaid kasutama pestitsiidide ja riskide 
vähendamise korraldamiseks siseriiklikul 
tasandil ja aruandluseks, samas kui komisjon 
peaks välja arvutama näitajad edu 
hindamiseks ühenduse tasandil. Kuni ühiste 
näitajate kehtestamiseni peab liikmesriikidel 
olema lubatud kasutada oma riiklikke 
näitajaid. Tuleb vastu võtta sätted üldsuse 
täieliku osalemise ja teabele juurdepääsu 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Pestitsiidide kasutamise ja neist tulenevate riskide vähendamisel saavutatud edusammude 
mõõtmise vahendite kaasamine võimaldab liikmesriikidel vastata kuuendas keskkonnaalases 
ühenduse tegevusprogrammis sätestatud eesmärkidele, milleks on pestitsiidide poolt inimeste 
tervisele ja keskkonnale avaldatava mõju vähendamine ja üldisemalt pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamine ning pestitsiidide kasutamise ja sellega seonduvate riskide üldine 
oluline vähendamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges ja Christa 
Klaß

Muudatusettepanek 90
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) „Saastaja maksab” põhimõtte 
kohaldamiseks peaks komisjon kontrollima, 
millises ulatuses tuleb taimekaitsevahendite 
ja/või nendes sisalduvate toimeainete 
tootjaid asjakohaselt kaasata 
taimekaitsevahendite kasutamise tagajärjel 
inimeste tervisele või keskkonnale tekkinud 
kahjude heastamisse või kõrvaldamisse.

Or. de

Selgitus

Nii nagu Euroopa tervishoiu- ja keskkonnapoliitika teisteski valdkondades, peaks tootja 
vastutus kehtima ka taimekaitsevahendite või nende toimeainete osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 91
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel viisil, mis on 
vastavuses põllukultuuride vajaliku 
kaitsetasemega.

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiididest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tulenevate riskide ning mõju
ärahoidmiseks vastavalt 
ettevaatuspõhimõttele ja julgustatakse 
taimekaitsega seotud keemiavabade 
alternatiivide edendamist ja 
kasutuselevõtmist. 

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise puhul tuleb mõju täiesti ära hoida, mitte seda üksnes vähendada. Ainuke 
reaalne lahendus pestitsiididest inimeste tervisele, loomadele, loodusele ja keskkonnale 
tuleneva kahjuliku mõju kõrvaldamiseks on ennetava lähenemisviisi omaksvõtmine koos 
tõeliselt säästvate keemiavabade meetodite kasutuselevõtmisega. See oleks põllukultuuride 
säästva kaitse eesmärkidega paremini kooskõlas. Ettevaatuspõhimõte peab olema 
pestitsiididealase poliitika kõikide aspektide aluspõhimõtteks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 92
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel viisil, mis on 
vastavuses põllukultuuride vajaliku
kaitsetasemega.

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju ja pestitsiidide kasutamise
vähendamise teel kooskõlas 
ettevaatuspõhimõttega ja julgustatakse 
taimekaitsega seotud keemiavabade 
alternatiivide edendamist ja 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Selgitus

Et tagada sidusus pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia ja 
taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva määruse ettepaneku vahel. Kui keemiavabad 
alternatiivid on turul soodsa hinnaga saadaval, tuleb neid kasutada pestitsiidide asemel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 93
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel viisil, mis on 
vastavuses põllukultuuride vajaliku 
kaitsetasemega. 

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiidide kasutamise ja 
pestitsiididest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tulenevate riskide ning mõju 
vähendamise teel ettevaatuspõhimõtte 
alusel. 

Or. fr

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte võimaldab meil tagada, et tervise ja keskkonna kaitsmine on taimekaitse 
kontekstis prioriteediks. See tähendab, et ettevaatuspõhimõte suunab pestitsiidide hindamist 
ja litsentsimist ning sisaldab ühtlasi strateegiat pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, 
arvestades nende potentsiaalselt ohtlikke omadusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 94
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiididest inimeste 
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide 
ning mõju vähendamise teel viisil, mis on 
vastavuses põllukultuuride vajaliku 
kaitsetasemega.

Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik 
pestitsiidide säästvama kasutamise 
saavutamiseks pestitsiidide kasutamise ja
pestitsiididest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tulenevate riskide ning mõju 
vähendamise teel, kohaldades ühe erandiga 
keelu põhimõtet, mis tähendab, et 
põllukultuuride kasvatamisel või muudes 
kahjuritõrje kasutusvaldkondades ei 
kasutata pestitsiide, välja arvatud juhul, kui 
on kindlaks tehtud, et kahjurite tekitatud 
ebamõistliku kahju vältimiseks ei ole muud 
meetodid, tavad või süsteemid 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Enne pestitsiidide kasutamist tuleks eelistada keemiavabu kahjuritõrjemeetodeid. See on ka 
integreeritud kahjuritõrje süsteemide aluspõhimõtteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 95
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turuleviimist. 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse:
a) taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turuleviimist,

b) biotsiidide suhtes – nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivis 98/8/EÜ, 
mis käsitleb biotsiidide turuleviimist1 –, mis 
kuuluvad tooteliiki 14–19, nagu on 
määratletud nimetatud direktiivi V lisas.
1 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni direktiiviga 2006/140/EÜ (ELT 
L 414, 30.12.2006, lk 78).
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Or. en

Selgitus

Kahjuritõrjevahendid on väga sarnased taimekaitsevahenditele. Need võivad sisaldada samu 
toimeaineid kui taimekaitsevahendidki ja on mõnikord koostiselt identsed (nt rodentitsiidid 
võivad kuuluda mõlemate õigusaktide alla, olenevalt sellest, kas neid kasutatakse 
taimekaitsevahenditena või hügieeni tagamise või rahvatervise kaitsmise eesmärgil). Ka 
kasutamismeetodid võivad olla väga sarnased, nt mõnesid biotsiide käsitleva direktiivi alla 
kuuluvaid rahvatervise kaitsmiseks ettenähtud insektitsiide kasutatakse õhust pihustamise teel 
täpselt samamoodi nagu mõnesid taimekaitsevahendeidki. Mõnesid kahjuritõrjevahendeid 
kasutatakse siseruumides (nt tõrjevahendid) ja inimesed võivad seetõttu nendega otsesesse 
kokkupuutesse sattuda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 96
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turuleviimist.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
põllumajanduslikuks ja 
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks 
ette nähtud taimekaitsevahendite 
turuleviimist.

Or. fr

Selgitus

Meetmeid tuleb kohaldada nii põllumajandusliku kui ka mittepõllumajandusliku kasutamise 
suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 97
Artikli 2 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide sätete kohaldamist.

2. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide sätete ja pestitsiidide 
säästva kasutamise edendamiseks võetud 
riiklike fiskaalmeetmete kohaldamist.
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Or. nl

Selgitus

Kui liikmesriigid seda soovivad, tuleb neile jätta vabad käed pestitsiidide säästva kasutamise 
edendamiseks fiskaalmeetmete abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 98
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad säästvamate 
põllukultuuride kaitsevahendite kasutamise 
edendamiseks anda toetusi või kehtestada 
fiskaalmeetmeid. Nad võivad muu hulgas 
kehtestada pestitsiidimaksu kõigile 
toodetele, välja arvatud keemiavabadele 
toodetele. 

Or. nl

Selgitus

Kui liikmesriigid seda soovivad, tuleb neile jätta vabad käed pestitsiidide säästva kasutamise 
edendamiseks fiskaalmeetmete abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 99
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesoleva direktiivi sätted ei tohi 
liikmesriikidel takistada pestitsiidide 
kasutamise piiramisel või ärakeelamisel 
ettevaatuspõhimõtte kohaldamist.

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 100
Artikli 3 punkt b

b) professionaalne kasutaja – füüsiline või b) kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, 
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juriidiline isik, kes kasutab pestitsiide oma 
kutsetegevuse raames, sh operaatorid, 
tehnikud, tööandjad, füüsilisest isikust 
ettevõtjad põllumajandussektoris või sellest 
väljaspool;

kes kasutab pestitsiide oma kutsetegevuse 
raames, sh operaatorid, tehnikud, tööandjad, 
füüsilisest isikust ettevõtjad 
põllumajandussektoris või sellest väljaspool. 
Lisaks loetakse kasutajateks golfiväljakud, 
tenniseväljakud ja teised vaba aja veetmise 
ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja 
nende pargid ning infrastruktuuri 
valdkonnad, nt parklad, tänavad, raudteed 
ja muu sarnane;

(Käesolev muudatus kehtib õigusloomega 
seotud teksti kohta tervikuna; pärast 
vastuvõtmist tuleb tehnilised kohandused 
teha tekstis tervikuna.)

Or. de

Selgitus

Tekstis kasutatakse mõistet „professional user”, mis tähendab kutsealast või professionaalset 
kasutamist. Direktiivi adressaatideks ei peaks olema eranditult põllumajandustootjad, vaid ka 
kõik teised taimekaitsevahendite kasutajad. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 101
Artikli 3 punkt d

d) nõustaja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes annab nõu pestitsiidide kasutamise 
kohta, sealhulgas nõustamisteenuseid 
osutavad füüsilisest isikust ettevõtjad, 
kaubandusagendid, toiduainete tootjad või 
jaemüüjad;

d) nõustaja – füüsiline või juriidiline isik, 
kellel on liikmesriikide poolt sätestatud 
haridus- ja väljaõppetase, mis lubab 
kõnealusel isikul anda nõu pestitsiidide 
kasutamise kohta taimekaitsevahendi 
valmistanud riigi poolt lubatud 
kasutamisviiside ja ühenduses sätestatud 
jääkide maksimaalsete piirnormide 
kontekstis;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 102
Artikli 3 punkt e
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e) pestitsiididega töötlemise seadmed –
spetsiaalselt pestitsiididega või pestitsiide 
sisaldavate toodetega töötlemiseks 
ettenähtud seade;

e) pestitsiididega töötlemise seadmed – mis 
tahes seade, mida kasutatakse
pestitsiididega või pestitsiide sisaldavate 
toodetega töötlemiseks;

Or. nl

Selgitus

Kasutatav seade ei pruugi iga kord olla spetsiaalselt ettenähtud põllukultuuride kaitsmiseks. 
Seetõttu tuleks sõnastust muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 103
Artikli 3 punkt g

g) õhust pihustamine – pestitsiididega 
töötlemine lennukilt või helikopterilt;

g) õhust pihustamine – pestitsiididega 
töötlemine õhusõidukilt;

Or. en

Selgitus

Praegune määratlus ei hõlma kõiki pestitsiidide õhust pihustamise võimalusi. Pestitsiide saab 
pihustada muudelt õhusõidukitelt peale lennuki ja helikopteri.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 104
Artikli 3 punkt h

h) integreeritud kahjuritõrje – integreeritud 
kahjuritõrje määruse (EÜ) nr […] 
tähenduses

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.
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Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 105
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise keemiavabad 
meetodid – kahjuritõrjeks ja 
põllukultuuride majandamiseks 
keemiavabade tehnikate kasutamine. 
Taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise keemiavabad 
meetodid hõlmavad külvikorda, füüsilist ja 
mehaanilist kontrolli ning looduslikku 
kahjuritõrjet.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 106
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise keemiavabad 
meetodid – kahjuritõrjeks ja 
põllukultuuride majandamiseks 
keemiavabade tehnikate kasutamine. 
Taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise keemiavabad 
meetodid hõlmavad külvikorda, füüsilist ja 
mehaanilist kontrolli ning looduslikku 
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kahjuritõrjet.

Or. en

Selgitus

Ainuke reaalne lahendus pestitsiididest inimeste tervisele, loomadele, loodusele ja 
keskkonnale tuleneva kahjuliku mõju kõrvaldamiseks on ennetava lähenemisviisi 
omaksvõtmine koos tõeliselt säästvate keemiavabade taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise meetodite kasutuselevõtmisega. See oleks põllukultuuride 
säästva kaitse eesmärkidega paremini kooskõlas, sest kemikaaliühendite kasutamist taimede, 
putukate ja muude eluvormide tapmiseks ei saa säästvaks pidada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 107
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) töötlemissagedus – kasutamisnäitaja, 
mis väljendab keskmist kordade arvu, mille 
jooksul põllumajandusmaad võib 
ettekirjutatud doosiga töödelda ning mis 
arvutatakse iga müüdava pestitsiidi 
koguhulga alusel.

Or. fr

Selgitus

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 108
Artikli 3 punkt i a ja punkt i b (uus)

i a) kasutamise vähendamine –
pestitsiididega töötlemise vähendamine, ei 
sõltu tingimata mahust;
i b) töötlemissageduse indeks – põhineb 
toimeaine kindlaksmääratud 
standarddoosil hektari kohta, mida on vaja 
üheks töötlemiskorraks asjaomase kahjuri 
tõrjeks. Seetõttu ei sõltu see tingimata 
mahust ja seda võib kasutada pestitsiidide 
kasutamise vähendamise hindamiseks.

Or. en

Selgitus

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 109
Artikli 4 pealkiri

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja sõltuvuse 
vähendamist

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate tervise- ja 
keskkonnariskide, sealhulgas ohtude ning 
sõltuvuse ärahoidmist, ja edendavad ning 
julgustavad keemiavabade alternatiivide 
kasutuselevõtmist

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise puhul tuleb mõju kõrvaldada, mitte seda üksnes vähendada. Liikmesriikidele 
peab selge olema, et riiklike tegevuskavade eesmärgiks on pestitsiidide kasutamisest 
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tulenevate tervise- ja keskkonnariskide ärahoidmine. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 110
Artikli 4 pealkiri

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja sõltuvuse 
vähendamist

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja sõltuvuse 
minimeerimist

Or. nl

Selgitus

Oluline on pestitsiidide kasutamisega kaasnevad negatiivsed aspektid miinumini viia. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 111
Artikli 4 pealkiri ja lõige -1 (uus)

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja sõltuvuse 
vähendamist

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja 
pestitsiidide kasutamise vähendamist

-1. Ühe aasta jooksul võtavad liikmesriigid 
vastu taustaaruande, mille eesmärk on teha 
kindlaks pestitsiidide kasutamise riiklikud 
suundumused ja riskid ning prioriteetsed
piirkonnad ja põllukultuurid, mida 
riiklikus tegevuskavas tuleb käsitleda. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 112
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 

1. Liikmesriigid võtavad pärast 
põllumajandustootjate ühendustega, 
keskkonnaorganisatsioonidega, tööstuse ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimist
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eesmärgid, meetmed ja ajakavad. vastu siseriiklikud tegevuskavad, milles 
määratakse pestitsiididest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude ning sõltuvuse 
vähendamise eesmärgid, meetmed ja 
ajakavad.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid ning konkreetseid 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke olusid.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 113
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad. 

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiidide kasutamise vähendamise ja 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, näitajad ja ajakavad baasaastast 
alates. Riiklike eesmärkide sätestamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse ELi eesmärki 
vähendada pestitsiidide kasutamist 50% 
kümne aasta jooksul pärast baasaastat ja 
juba kehtestatud riiklikke 
vähendamisalaseid eesmärke.

Or. en

Selgitus

ELis toimub märkimisväärne pestitsiidide liigkasutamine ja seega on majandusliku ja 
keskkonnaalase säästvuse potentsiaal suur. Arvestades eri liikmesriikide erinevaid 
jõupingutusi pestitsiidide kasutamise vähendamiseks ei ole siiski võimalik sundida kõigile 
liikmesriikidele peale ühesugust vähendamiseesmärki. Liikmesriigid sätestavad seega 
individuaalsed pestitsiidide kasutamise vähendamise eesmärgid, mis võtavad arvesse ja 
aitavad tagada ELi üldist eesmärki vähendada pestitsiidide kasutamist 50%.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 114
Artikli 4 lõike1 esimene lõik

Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

Liikmesriigid võtavad pärast 
põllumajandustootjate ja 
viinamarjakasvatajate ühendustega, 
keskkonnaorganisatsioonidega, tööstuse ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimist
vastu siseriiklikud tegevuskavad, milles 
määratakse pestitsiididest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude ning sõltuvuse 
vähendamise eesmärgid, meetmed ja 
ajakavad. 

Or. fr

Selgitus

Tõhususe ja realistlikkuse huvides tuleb riiklikud tegevuskavad koostada koostöös huvitatud 
isikutega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 115
Artikli 4 lõike1 esimene a lõik (uus)

Riiklikud tegevuskavad sisaldavad artiklis 
13 osutatud integreeritud kahjuritõrjet, 
mille puhul seatakse prioriteediks 
keemiavabad taimekaitsemeetmed.

Or. nl

Selgitus

Tuleb julgustada integreeritud taimekaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 116
Artikli 4 lõige 1

Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 

1. Käesoleva direktiivi jõustumisele 
järgneval aastal koostavad liikmesriigid 
aruande, milles määratakse kindlaks 
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ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

pestitsiidide kasutamisega seonduvad 
suundumused ja probleemid ning 
sätestatakse näitajad ja eesmärgid 
pestitsiidide kasutamise ja sellest tulenevate 
riskide vähendamiseks.
Kahe aasta jooksul võtavad liikmesriigid
vastu siseriiklikud tegevuskavad, et
saavutada seadusega sätestatud 
kvantitatiivne eesmärk vähendada Euroopa 
tasandil pestitsiididega töötlemise sagedust 
25% võrra viie aasta jooksul pärast 
võrdlusaastat, võttes arvesse juba 
kehtestatud vähendamisalaseid eesmärke, 
ja eesmärk vähendada Euroopa tasandil 
pestitsiididega töötlemise sagedust 50% 
võrra kümne aasta jooksul pärast 
võrdlusaastat, võttes arvesse juba 
kehtestatud vähendamisalaseid eesmärke. 

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Pestitsiidide kasutamise vähenemise 
arvutamisel võrdluseks olev aastaväärtus 
peab vastama keskmisele kasutusele 
käesoleva direktiivi jõustumisele eelnenud 
kolme kalendriaasta jooksul.

Or. fr

Selgitus

Kvantitatiivsed vähendamisalased eesmärgid on iga riskivähendamise programmi oluliseks 
osaks. Liikmesriikide siseriiklikud tegevuskavad peavad sisaldama pestitsiidide kasutamise 
vähendamise ajakavaga seotud selgeid eesmärke. Tuleb sätestada eesmärk vähendada 
töötlemissageduse indeksit (TFI) 25% võrra viie aasta jooksul ja 50% võrra kümne aasta 
jooksul. Töötlemissageduse indeks (TFI) on keskkonnakoormuse näitaja, mis väljendab 
kordade arvu, mille vältel põllumajandusmaad võib standarddoosiga töödelda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 117
Artikli 4 lõige 1
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1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad. 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
rakendavad põhjendamatu viivituseta 
siseriiklikud tegevuskavad, milles 
määratakse pestitsiidide kasutamise 
vähendamise ja pestitsiididest tulenevate 
riskide, sealhulgas ohtude ning sõltuvuse 
vähendamise eesmärgid, näitajad ja 
ajakavad alates baasaastast.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid. Riiklike tegevuskavade 
miinimumnõuded on loetletud lisas II b 
esitatud juhenddokumendis.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab selgete näitajate ja eesmärkide vajadust riiklike 
tegevuskavade puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise
eesmärgid, meetmed ja ajakavad. 

1 Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse
pestitsiididest tulenevate tervise- ja 
keskkonnariskide, sealhulgas ohtude ning 
sõltuvuse kõrvaldamise eesmärgid, meetmed 
ja ajakavad, ning mis edendavad 
taimekaitse keemiavabade alternatiivide 
ulatuslikku kasutuselevõtmist.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid ning tagajärgi 
asjaomastele sidusrühmadele. 

Or. en
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Selgitus

Ainuke reaalne lahendus pestitsiididest inimeste tervisele, loomadele ja keskkonnale tuleneva 
kahjuliku mõju kõrvaldamiseks on ennetava lähenemisviisi omaksvõtmine koos tõeliselt 
säästvate keemiavabade taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise meetodite 
kasutuselevõtmisega. See oleks põllukultuuride säästva kaitse eesmärkidega paremini 
kooskõlas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 119
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiidide kasutamise ja sellest tulenevate 
riskide vähendamise eesmärgid ning 
näitajad viieks ja kümneks aastaks pärast 
baasaastat. ELi eesmärgiks on seatud 
vähendada pestitsiididega töötlemise 
sagedust 25% võrra viie aasta jooksul 
pärast baasaastat ja 50% võrra kümne 
aasta jooksul pärast baasaastat. 
Liikmesriigid kehtestavad oma siseriiklikud 
eesmärgid, võttes arvesse ELi eesmärki ja 
juba kehtestatud siseriiklikke 
vähendamisalaseid eesmärke. 

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid. Riiklike tegevuskavade 
miinimumnõuded on loetletud lisas II b.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek lisab selged ajakavad riiklike tegevuskavade koostamiseks. 
Lisaks on kvantitatiivsed vähendamisalased eesmärgid iga riski/kasutamise vähendamise 
programmi oluliseks osaks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-
Schoepges, Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 120
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
rakendavad põhjendamatu viivituseta 
siseriiklikud tegevuskavad, milles 
määratakse pestitsiididest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude ning sõltuvuse 
vähendamise eesmärgid, meetmed ja 
ajakavad. Riiklikud tegevuskavad 
sisaldavad vähemalt:
a) muude kui määruses (…) määratletud 
bioloogiliste pestitsiidide ja väheohtlike 
ainete puhul kasutamise vähendamise 
kvantitatiivseid eesmärke, mida mõõdetakse 
töötlemissageduse indeksiga. 
Töötlemissageduse indeks kohandatakse 
iga liikmesriigi konkreetsete oludega. 
Töötlemissageduse indeks tuleb heakskiidu 
saamiseks viivitamata esitada komisjonile. 
Väga ohtlike toimeainete (nagu 
määratletud kemikaalide registreerimist, 
hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist 
(REACH) käsitleva määruse artiklis 57) 
puhul on 2013. aasta lõpuks eesmärk 
kasutamist vähendada vähemalt 50% võrra 
võrreldes 2005. aasta töötlemissageduse 
indeksiga, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik suudab tõendada, et ta on juba 
saavutanud samaväärse või kõrgema 
eesmärgi muul võrdlusaastal ajavahemikul 
1995–2004; 
b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike 
valmististe liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist puudutavate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta)1 kohaselt toksiliste või eriti toksiliste 
pestitsiidivormide puhul kasutamise 
vähendamise kvantitatiivseid eesmärke, 
mida mõõdetakse müüdud mahtude alusel. 
Kõnealusel juhul on 2013. aasta lõpuks 
eesmärk kasutamist vähendada vähemalt 
50% võrra võrreldes 2005. aastaga, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik suudab 
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tõendada, et ta on juba saavutanud 
samaväärse või kõrgema 
vähendamiseesmärgi muul võrdlusaastal 
ajavahemikul 1995–2004.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.
1 EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (EÜT L 
396, 30.12.2006, lk 1).

Or. en

Selgitus

Bioloogiliste pestitsiidide ja väheohtlike ainete puhul pole piirangud vajalikud. Väga ohtlike 
toimeainete puhul (nt mutageense ja kantserogeense toimega ained) on eesmärk kasutamise 
vähendamine vähemalt 50% võrra 2013. aasta lõpuks võrreldes 2005. aastaks arvutatud 
töötlemissageduse indeksiga. Ülejäänud pestitsiidide puhul kasutatakse töötlemissageduse 
indeksit (mida on kohandatud iga liikmesriigi konkreetsetele oludele). Toksilisteks ja väga 
toksiliseks liigitatud pestitsiidivormide puhul on eesmärgiks kasutamise vähendamine 50% 
võrra ja seda mõõdetakse müüdud mahtudes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 121
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise ja 
käesoleva direktiivi artiklites 5 ja 16 
sätestatud meetmete rakendamise
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, rahvatervisele avaldatavaid,
majanduslikke ja keskkonnamõjusid.

Or. fr
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek seostab riiklikud tegevuskavad raamdirektiivi sätetega. Lisaks 
täpsustab see, et tuleks käsitleda mõju rahvatervisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 122
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse vähendamise
eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

Hiljemalt ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist võtavad 
liikmesriigid vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, sealhulgas 
ohtude ning sõltuvuse minimeerimise 
eesmärgid, meetmed ja ajakavad, ning 
julgustatakse keemiavabade 
taimekaitsemeetodite kasutamist. 
Eesmärgiks seatud sihtarvud on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik)1 artikli 
4 lõike 1 ja artikli 16 sätetega.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. nl

Selgitus

Oluline on minimeerida pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid ebasoovitavaid mõjusid. 
Lisaks on oluline, et riiklikud tegevuskavad põhineksid osaliselt veepoliitika raamdirektiivi 
sätetel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 123
Artikli 4 lõige 1 a (uus)
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1 a. Baasaasta näitajateks on keskmine 
kasutamine ja riskid jaanuarist detsembri 
lõpuni viimase kolme kalendriaasta 
jooksul, mis eelnesid käesoleva direktiivi 
jõustumisele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab selgete näitajate ja eesmärkide vajadust riiklike 
tegevuskavade puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto 
Musacchio

Muudatusettepanek 124
Artikli 4 lõige 1a (uus)

1 a. Lisaks pestitsiidide kasutamise 
vähendamise üldisele eesmärgile, mida 
mõõdetakse töötlemissageduse indeksiga, 
sisaldavad riiklikud tegevuskavad vähemalt 
kasutamise vähendamise konkreetseid 
eesmärke järgmiste ainete puhul:
a) väga ohtlike toimeainete (nagu 
määratletud kemikaalide registreerimist, 
hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist 
(REACH) käsitleva määruse artiklis 57) 
puhul on 2013. aasta lõpuks eesmärk 
kasutamist vähendada vähemalt 50% võrra 
võrreldes 2005. aasta töötlemissageduse 
indeksiga, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik suudab tõendada, et ta on juba 
saavutanud samaväärse või kõrgema 
eesmärgi muul võrdlusaastal ajavahemikul 
1995–2004; 
b) direktiivi 1995/45/EÜ kohaselt toksiliste 
või eriti toksiliste pestitsiidivormide puhul 
mõõdetakse kasutamise vähendamise 
kvantitatiivseid eesmärke müüdud 
mahtudega. Kõnealusel juhul on 2013. 
aasta lõpuks eesmärk kasutamist 
vähendada vähemalt 50% võrra võrreldes 
2005. aastaga, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik suudab tõendada, et ta on juba 
saavutanud samaväärse või kõrgema 
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vähendamiseesmärgi muul võrdlusaastal 
ajavahemikul 1995–2004;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab selgete näitajate ja eesmärkide vajadust riiklike 
tegevuskavade puhul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 125
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Riiklike tegevuskavade koostamine ja 
rakendamine vastab ühendusepoolse 
rahastamise tingimustele.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 126
Artikli 4 lõige 1 b (uus)

1 b. Komisjon koostab iga kahe aasta 
tagant aruande riiklike tegevuskavade 
rakendamise tulemuste kohta, pöörates 
erilist tähelepanu riskide vähendamisele 
kõikides liikmesriikides.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 127
Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele. 
Komisjon teeb riiklikud tegevuskavad ja 
nende rakendamise tulemused üldsusele 
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Interneti kaudu kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad peaksid olema avalikustatud ja nende rakendamine peaks olema 
läbipaistev.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 128
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele. 

2. Liikmesriigid edastavad 18 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist oma 
kohandatud riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele. 

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt üks kord iga kahe aasta tagant ja 
kõikidest kõnealustesse tegevuskavadesse 
tehtud muudatustest teatatakse 
põhjendamatu viivituseta komisjonile.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske ja kahjulikku mõju tervisele ning 
komisjoni tunnistust, et kehtivas õiguslikus raamistikus esineb puudusi ja et tegelikku 
kasutamisetappi ei ole piisavalt käsitletud, peavad liikmesriigid edastama oma kohandatud 
riiklikud tegevuskavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele kiiremini kui kolme aasta 
jooksul. Riiklikud tegevuskavad tuleks läbi vaadata vähemalt kord iga kahe aasta tagant, et 
teha kindlaks mis tahes muutusi või arenguid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 129
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid edastavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
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direktiivi jõustumist uurivad liikmesriigid 
pestitsiidide kasutamise vähendamise 
võimalusi peamiste viljeldavate 
põllukultuuride puhul ja määratlevad 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
integreeritud kahjuritõrjemeetodid ja -
tavad.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga kolme aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Or. en

Selgitus

Riiklike tegevuskavade regulaarne läbivaatamine ja konkreetsele põllukultuurile kohandatud 
integreeritud kahjuritõrje rakendamine on pestitsiidide kasutamise ja sellega seonduvate 
riskide vähendamise saavutamisel võtmeelemendiks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 130
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist uurivad liikmesriigid 
võimalust pestitsiidide kasutamise 
minimeerimiseks kõigis 
põllumajandusettevõtetes viljeldavate 
põllukultuuride puhul, eesmärgiga 
kehtestada konkreetsele põllukultuurile 
kohandatud integreeritud 
kahjuritõrjemeetodid ja -tavad.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga kolme aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Or. fr

Selgitus

Riiklike tegevuskavade regulaarne läbivaatamine ja integreeritud kahjuritõrje eeskirjade 
kehtestamine on võtmeelemendiks pestitsiidide kasutamise ja sellega seotud riskide tõelise 
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vähendamise saavutamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 131
Artikli 4 lõike 2 teine a lõik (uus)

2 a. Komisjon loob veebilehe, mille abil 
antakse avalikkusele teavet riiklike 
tegevuskavade, nende muudatuste ja 
elluviimise oluliste tulemuste kohta.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on edendada üldsuse teavitamist ja läbipaistvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + 

Frédérique Ries

Muudatusettepanek 132
Artikli 4 lõige 3

3. Vajaduse korral teeb komisjon lõike 2 
kohaselt edastatud teabe kättesaadavaks 
kolmandatele riikidele.

3. Komisjon teeb lõike 2 kohaselt edastatud 
teabe kättesaadavaks kolmandatele riikidele
ja üldsusele. 

Or. en

Selgitus

Üldsus peab olema täielikult kaasatud riiklike tegevuskavade koostamisse, arendamisse, 
rakendamisse, toimimisse, järelevalvesse ja muutmisse vastavalt direktiivile 2003/35/EÜ 
(milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide 
koostamisse). (Caroline Lucas)

Üldsusel on tervise- ja keskkonnaalastes küsimustes „sõigus teada”. Teave riiklike 
tegevuskavade kohta tuleb teha kättesaadavaks Internetis Euroopa Komisjoni veebilehel. 
(Frédérique Ries)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 133
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid teevad lõike 2 kohaselt 
edastatud teabe üldsusele kättesaadavaks 
veebilehel.

Or. fr

Selgitus

Selguse ja läbipaistvuse huvides peab üldsusel olema juurdepääs kõnealust liiki teabele, muu 
hulgas selleks, et võimaldada üldsusel osaleda riiklike tegevuskavade koostamises, 
läbivaatamises ja järelevalves.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 134
Artikli 4 lõige 4

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist.

4. Riikliku taustaaruande koostamise ning 
riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist. Kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja laiema üldsusega 
konsulteeritakse riikliku taustaaruande ja 
riiklike tegevuskavade kõikide aspektide 
osas, sealhulgas koostamine, arendamine, 
rakendamine, toimimine, järelevalve ja 
muutmine. Sidusrühmad peavad olema 
tasakaalustatult esindatud, sealhulgas need 
rühmad, kellele pestitsiidide kasutamine 
kahjulikku mõju avaldab.

Or. en

Selgitus

Et tagada üldsuse osalemine riikliku taustaaruande ja riiklike tegevuskavade koostamisel 
vastavalt direktiivile 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 135
Artikli 4 lõige 4

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist.

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist. Kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ja laiema üldsusega 
konsulteeritakse riikliku taustaaruande ja 
riiklike tegevuskavade kõikide aspektide 
osas, sealhulgas koostamine, arendamine, 
rakendamine, toimimine, järelevalve ja 
muutmine. Sidusrühmad peavad olema 
tasakaalustatult esindatud, sealhulgas need 
rühmad, kellele pestitsiidide kasutamine 
mõju avaldab, näiteks maaelanikkonna ja 
kogukondade huvide esindajad. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab olema selge, missugused on nõuded üldsuse osalemiseks riiklike 
tegevuskavade koostamises, toimimises ja muutmises vastavalt direktiivile 2003/35/EÜ, milles 
sätestatakse üldsuse kaasamine. Kõik asjaomased sidusrühmad peavad olema kaasatud 
riiklike tegevuskavade kõikidesse aspektidesse. Sidusrühmad peavad hõlmama 
maaelanikkonna esindajaid, põllumajandustootjaid (nii mahe- kui tavapärase põllumajanduse 
esindajaid), pestitsiidide tootjaid ning keskkonnakaitse- ja tarbijakaitseorganisatsioone. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 136
Artikli 4 lõige 4

4. Riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist.

4. Riikliku põhiaruande koostamise ning 
riiklike tegevuskavade koostamise ja 
muutmise suhtes kohaldatakse direktiivi 
2003/35/EÜ artiklis 2 sätestatud üldsuse 
kaasamist. Pädevad asutused peavad 
kehtestama üldsusega, sealhulgas 
tarbijakaitse- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonidega 
konsulteerimise menetluse.

Or. fr
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Selgitus

Üldsuse osalemine peab olema nii ulatuslik kui võimalik. Üldsus peab seetõttu hõlmama mitte 
üksnes pestitsiidide tootjaid ja kasutajaid, vaid ka tarbijakaitse- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioone.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 137
Artikli 4 lõike 4 esimene a lõik (uus)

Põllumajandustootjate ja veinitootjate 
organisatsioonid, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid, 
tööstussektor ja muud asjaomased sektorid 
peavad olema kohasel ja tõhusal viisil 
kaasatud kõnealuste tegevuskavade 
koostamisse ja muutmisse.

Or. fr

Selgitus

Selleks et riiklikud tegevuskavad oleksid tõhusad ja realistlikud, tuleb nad koostada koos 
huvitatud isikutega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 138
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid peavad kehtestama 
riiklike tegevuskavade rakendamise 
rahastamismehhanismi, mida rahastatakse 
pestitsiididele kehtestatud maksudest.

Or. fr

Selgitus

Maksusüsteemid on osutunud tõhusaks pestitsiidide kasutamise vähendamise vahendiks 
mitmes Euroopa riigis. Sellised süsteemid tuleks sisse viia kogu ELis ja need peaksid 
võimaldama rahastada riiklikes tegevuskavades kavandatud meetmeid pestitsiidide 
kasutamise ja sellega seonduvate riskide vähendamiseks ning samuti riiklike tegevuskavade 
järelevalveks ja tulemustest aru andmiseks ette nähtud tõhusat süsteemi. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik valida nende vajadustele kõige paremini vastav rahastamissüsteem.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 139
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Koostöös asjaomaste sidusrühmadega 
tugevdavad liikmesriigid oma jõupingutusi 
ebaseaduslike taimekaitsevahendite 
kasutamise kontrollimiseks ja 
ärahoidmiseks.
Liikmesriigid esitavad regulaarselt 
aruanded ebaseaduslike 
taimekaitsevahendite kasutamise suhtes 
teostatavate kontrollide kohta.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite säästva kasutamise saavutamise põhinõudeks on kehtivate õigusaktide 
täielik rakendamine ja jõustamine. Riiklikud pädevad asutused peaksid seega karmimalt 
jõustama olemasolevaid õigusakte ja kasutama tõhusamalt olemasolevaid järelevalve- ja 
jõustamisnõudeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 140
Artikkel 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid näevad oma riiklike 
tegevuskavade rakendamiseks ette kohase 
rahastamise, mille vahendid võivad 
pärineda pestitsiididele kehtestatud 
maksust.

Or. en

Selgitus

Maksusüsteemid on osutunud tõhusaks pestitsiidide kasutamise vähendamise vahendiks 
mitmes Euroopa riigis ja sellised süsteemid tuleks kehtestada kõigis riikides kui vahendid, 
millest rahastada riiklike tegevuskavade meetmeid, sealhulgas tõhusat (Interneti-põhist) 
aruandlus-järelevalve-teavitamissüsteemi. Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida nende 
vajadustele kõige paremini vastav maksusüsteem. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 141
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe kõigis 
liikmesriikides ning et kehtestatakse kogu 
ühenduse jaoks siduvad miinimumnõuded.

Or. pl

Selgitus

Miinimumnõuete kehtestamine tõstab väljaõppestandardeid ja aitab edendada 
kogemustevahetust eri liikmesriikide kasutajate vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 142
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe,
sealhulgas regulaarselt uue ajakohastatud 
teabe.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel on keskkonna ja põllumajandustoodete saastamine pestitsiididega tingitud 
asjakohaste teadmiste puudumisest. Professionaalsed kasutajad, turustajad ja nõustajad
peavad saama kogu asjakohase ajakohastatud teabe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 143
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe, mis 
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nõustajad saavad asjaomase väljaõppe. vastab nende tasemele ja konkreetsele 
rollile integreeritud kahjuritõrjes.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 144
Artikli 5 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Mikroettevõtte tüüpi põllumajandustootjate 
või veinitootjate puhul tagavad 
liikmesriigid, et ühel isikul, kes töötab 
professionaalse kasutajana artikli 3 punkti 
b tähenduses, oleks juurdepääs kõnealusele 
väljaõppele. 

Or. fr

Selgitus

Mikroettevõtte puhul on põhjendamatu nõuda, et kõik ettevõtte töötajad ja selle juht läbi 
tegema väljaõppe. Ainult üks ettevõttes töötav isik peab väljaõppe läbima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 145
Artikli 5 lõige1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad on teadlikud ebaseaduslike 
(võltsitud) taimekaitsevahendite 
olemasolust ja neist tulenevatest riskidest 
ning et nad saavad nimetatud toodete 
tuvastamiseks asjakohase väljaõppe.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite võltsimine ja ebaseaduslik kauplemine nendega Euroopas on 
märkimisväärne probleem. Taimekaitsevahendite ebaseadusliku kaubanduse vastu 
võitlemiseks on tähtis tõsta professionaalsete kasutajate ja turustajate teadlikkust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 146
Artikli 5 lõige 2

2. Kahe aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid tunnistuste süsteemid, mis 
annavad tõendust terve väljaõppekursuse 
läbimisest, mis käsitleb vähemalt I lisas 
loetletud teemasid. 

2. Kolme aasta jooksul pärast artikli 20 
lõikes 1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid tunnistuste süsteemid, mis 
annavad tõendust, et on omandatud 
teadmised vähemalt I lisas loetletud teemade 
kohta.

Tunnistuste väljaandmise ja äravõtmise 
tingimused kehtestatakse tunnistuste 
süsteemides. Tunnistused kehtivad 
maksimaalselt viis aastat.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb vajadusest ajakava järgi, mis oleks sidus riiklike 
tegevuskavade kehtestamise ajakavadega. See võimaldab sätestada tunnistuste (mille kehtivus 
piirdub viie aastaga) väljaandmise ja äravõtmise tingimused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 147
Artikli 5 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Väljaõppe läbinud isikule (kes on 
professionaalne kasutaja mikroettevõtte 
tüüpi põllumajandusettevõttes või 
veinitööstuses) väljastatud tunnistus kehtib 
ainult nimetatud põllumajandusettevõtte 
või veinitööstuse kohta koos eriviitega 
artikli 6 lõikes 2 sätestatud tingimustele. 

Or. fr

Selgitus

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
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sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 148
Artikli 5 lõige 3

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 
osutatud korra kohaselt muuta I lisa selle 
kohandamiseks tehniliste ja teaduslike 
saavutustega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tulenev muudatus, sest artikli 18 lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 149
Artikli 5 lõige 3

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 osutatud 
korra kohaselt muuta I lisa selle 
kohandamiseks tehniliste ja teaduslike 
saavutustega.

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 osutatud 
korra kohaselt muuta I lisa selle 
kohandamiseks tehniliste ja teaduslike 
saavutustega. Vastavalt eelnevale ja 
pädevate asutuste poolt vajalikuks 
peetavale ajakohastavad lõikes 2 nimetatud 
tunnistuste valdajad oma väljaõpet.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 150
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt toksiliste või väga 
toksiliste pestitsiidide klassi kuuluvaid 
pestitsiide müüvate turustajate juures töötab 

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt toksiliste või väga 
toksiliste pestitsiidide klassi kuuluvaid 
pestitsiide müüvate turustajate juures töötab 
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vähemalt üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 
osutatud tunnistus ja kes on müügikohas 
kohapeal kättesaadav, et teavitada kliente 
pestitsiidide kasutamisest.

vähemalt üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 
osutatud tunnistus ja kes on müügikohas 
kohapeal kättesaadav, et teavitada kliente 
pestitsiidide kasutamisest ning tervise- ja 
keskkonnariskidest ning võimalikest 
kahjulikest mõjudest. 

Or. en

Selgitus

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 151
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt toksiliste või väga 
toksiliste pestitsiidide klassi kuuluvaid
pestitsiide müüvate turustajate juures töötab 
vähemalt üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 
osutatud tunnistus ja kes on müügikohas 
kohapeal kättesaadav, et teavitada kliente 
pestitsiidide kasutamisest. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiide 
müüvate turustajate juures töötab vähemalt 
üks isik, kellel on artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus ja kes on müügikohas kohapeal 
kättesaadav, et teavitada kliente pestitsiidide 
kasutamisest.

Or. fr

Selgitus

Tunnistuse kohaldamise ulatust tuleb laiendada, nii et see hõlmaks kõikide toodete, mitte 
üksnes toksiliste või väga toksiliste toodete müüjaid. 



PE 388.389v01-00 76/180 AM\662795ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Muudatusettepanek 152
Artikli 6 lõike 3 esimene lõik

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
ettenähtud pestitsiidide turustajad annavad 
vajalikku teavet müüdavate pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide, eriti ohtude, 
ohutu ladustamise, käitlemise ja töötlemise 
ning ka kõrvaldamise kohta. 

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
ettenähtud pestitsiidide turustajad annavad 
vajalikku teavet müüdavate pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide ning võimalike 
kahjulike tervise- ja keskkonnamõjude, eriti 
ohtude, ohutu ladustamise, käitlemise ja 
töötlemise ning ka kõrvaldamise kohta. 

Or. en

Selgitus

Nii professionaalsed kui ka mitteprofessionaalsed pestitsiidide kasutajad peavad olema 
täielikult informeeritud pestitsiidide kasutamisega kaasnevatest riskidest ja võimalikest 
kahjulikest tervise- ja keskkonnamõjudest (Davies ja teised + Hennicot-Schoepges ja teised).

Iga professionaalne või mitteprofessionaalne pestitsiidide kasutaja peab olema täielikult 
informeeritud pestitsiidide kasutamisega kaasnevatest riskidest ja võimalikest kahjulikest 
tervise- ja keskkonnamõjudest (Lucas + Belohorska).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman 

Muudatusettepanek 153
Artikli 6 lõike 3 teine lõik

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse kahe aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Arvestades iga pestitsiidide kasutaja asjakohase teavitamise tähtsust, ei ole neli aastat pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva sobiv lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmete 
rakendamiseks ja meetmed tuleks rakendada kahe aasta jooksul. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 154
Artikli 6 lõike 3 teine lõik

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse ühe aasta jooksul pärast artikli 
20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Arvestades iga pestitsiidide kasutaja asjakohase teavitamise tähtsust, ei ole neli aastat pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva sobiv lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmete 
rakendamiseks ja meetmed tuleks rakendada ühe aasta jooksul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 155
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid tagavad olemasolevate 
kontrolli- ja jõustamismeetmete 
kasutamise, et hoida ära ebaseaduslike 
(võltsitud) taimekaitsevahendite müügiks 
pakkumist.

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide parem jõustamine on võtmeelemendiks võitluses taimekaitsevahendite 
võltsimise ja nendega ebaseadusliku kauplemise vastu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 156
Artikkel 7

Teadlikkuse tõstmise programmid Teavitusprogrammid 
Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
teavitusprogramme ning teabe 
kättesaadavust avalikkusele 
taimekaitsevahendite kasutamise eeliste ja 
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tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

puuduste kohta.

Or. de

Selgitus

Ohutute ja kvaliteetsete toiduainete ja loomasööda tootmiseks on vaja kasutada 
taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendeid kasutatakse ka mahepõllumajanduses. 
Teavitusprogrammid peavad tutvustama taimekaitsevahendite kasutamise eeliseid ja puudusi 
ning vajaduse korral ka alternatiive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 157
Artikkel 7

Teadlikkuse tõstmise programmid Pestitsiididega töötlemise seadmete 
ülevaatus

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Pestitsiididega töötlemise seadmete
ülevaatus peab hõlmama kõiki aspekte, mis 
on olulised ohutuse ning tervise- ja 
keskkonnakaitse ning töötlemistoimingute 
täie tõhususe saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

On vaja tagada pestitsiididega töötlemise seadmete ja meetodite ohutus ning see hõlmab 
teavet pestitsiidide või kemikaalivabade alternatiivide mõju kohta tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 158
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja hõlbustavad
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende mõjuga 
(negatiivne mõju) inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning kemikaalivabade 
alternatiividega.
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Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide kasutamisel võib olla soovimatuid kahjulikke kõrvalmõjusid inimeste tervisele 
(eriti laste, rasedate naiste ja loodete puhul) ning keskkonnale (pinnas, õhk, vesi). Seetõttu on 
eriti oluline, et kõnealusele teabele juhitaks üldsuse tähelepanu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 159
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
taimekaitsevahendite ja biotsiidide 
kasutamise alase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele seoses nende tervise- ja 
keskkonnamõjudega ning kemikaalivabade 
alternatiividega, samuti teavet 
pestitsiidijääkide kohta 
põllumajandustoodetes.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamisel on mitmeid kahjulikke tagajärgi, üldsust tuleb teavitada nii paljudest 
aspektidest kui võimalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 160
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
teavitusprogramme ning teabe 
kättesaadavust avalikkusele seoses kasu ja 
riskide ning võimalike tervise- ja 
keskkonnamõjudega, mida 
taimekaitsevahendite kasutamine võib 
kaasa tuua. Lisaks on vaja teavitada ka 
taimekaitsevahendite rollist 
põllumajanduses ja toiduainete tootmisel 
ning taimekaitsevahendite 
vastutustundlikust kasutamisest 
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jakemikaalivabadest alternatiividest.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et avalikkuse kavandatava teavitamise ja teadlikkuse tõstmise 
käigus ei käsitleta ainult taimekaitsevahendite kasutamise riske, mis on käesoleval ajal 
avalikkuse põhilise kriitika objektid. Pigem tuleks muudatusettepanekus nõutud viisil järgida 
eesmärki anda objektiivset teavet taimekaitsevahendite kasutamise vajalikkuse ja säästvuse 
ning selle tänapäevase tähtsuse kohta toiduainete tootmisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 161
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja hõlbustavad
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende tervise-
ja keskkonnariskidega, lühi- ja pikaajaliste 
kahjulike mõjudega ning kemikaalivabade 
alternatiividega.

Or. en

Selgitus

Üldsust tuleb teavitada pestitsiidide kasutamisega seonduvatest tervise- ja 
keskkonnariskidest, lühi- ja pikaajalistest kahjulikest mõjudest ning kättesaadavatest 
kemikaalivabadest alternatiividest. See aitaks inimestel saada vajalikku teavet, et võtta oma 
tervise ja ümbritseva keskkonna kaitsmiseks vastu teadlikke otsuseid ja meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Muudatusettepanek 162
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning
kemikaalivabade alternatiividega. 

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning tasakaalustatud teabe 
kättesaadavust avalikkusele.
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Or. nl

Selgitus

Teadlikkuse tõstmise programmid peaksid pakkuma teavet nii taimekaitsevahendite 
kasutamise puuduste kui ka eeliste kohta. Praegusel kujul on tekst liiga ühekülgselt riske ja 
ohte käsitlev. Taimekaitsevahendid võimaldavad näiteks põllumajandusmaad tõhusamalt 
kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 163
Artikkel 7

Teadlikkuse tõstmise programmid Teadlikkuse tõstmise programmid, 
järelevalve ja teadusuuringud

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

1. Liikmesriigid edendavad ja pakuvad 
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende ägedate 
ja krooniliste tervise- ja 
keskkonnamõjudega, ohtudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega. 

2. Liikmesriigid kehtestavad kohustuslikud 
süsteemid, et koguda teavet ägedate ja 
krooniliste pestitsiidimürgituste kohta 
eelkõige pestitsiidide kasutajate, töötajate, 
elanike ja kõigi muude rühmade seas, kes 
võivad pestitsiididega regulaarselt kokku 
puutuda. 
3. Liikmesriigid teostavad regulaarset 
järelevalvet ja koguvad teavet 
pestitsiididega kokkupuutesse sattuvate 
indikaatorliikide kohta ning keskkonnas, 
näiteks mage- ja merevees, pinnases ja 
õhus leiduvate pestitsiidide kohta ning 
edastavad kõnealuse teabe regulaarselt
komisjonile. 
4. Liikmesriigid viivad läbi pikaajalisi 
teadusuuringute programme konkreetsete 
olukordade kohta, kus pestitsiide saab 
seostada inimeste tervisele ja keskkonnale 
avaldatud mõjuga, sealhulgas uuringuid 
eriti ohustatud rühmade, bioloogilise 
mitmekesisuse ja kombineeritud mõjude 
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kohta.
5. Teabe võrreldavuse parandamiseks 
töötab komisjon koos liikmesriikidega 
kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist välja strateegilise 
juhenddokumendi pestitsiidide 
kasutamisest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva mõju järelevalve ja 
vaatluse kohta.

Or. en

Selgitus

Teadlikkuse tõstmise programmides ei tohiks unustada pestitsiididest tingitud kroonilisi 
tervisekahjustusi. Liikmesriikides teostatav järelevalve ja teadusuuringud on vajalikud teabe 
kogumiseks ning pestitsiidide tervise- ja keskkonnamõjude kindlaksmääramiseks. ELis on 
juba kehtestatud toiduainetes leiduvate pestitsiidijääkide alane aruandlussüsteem, kuid 
puudub pestitsiididest tingitud mürgitusjuhtumite ja keskkonnamõjude järelevalve süsteem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 164
Artikli 8 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel, mis ei ületa viit aastat.

Or. fr

Selgitus

Tuleb sätestada maksimaalne ajavahemik põllukultuuride pestitsiididega töötlemise seadmete 
ülevaatusteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 165
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
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tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel.

tarvikud läbivad kohustuslikud ülevaatused 
korrapäraste ajavahemike järel.

Selleks kehtestavad nad tunnistuste 
süsteemid, mille abil on võimalik 
ülevaatuste läbimist kontrollida.

Selleks kehtestavad nad kohustuslikud
tunnistuste süsteemid, mille abil on võimalik 
ülevaatuste läbimist kontrollida.

Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide ohutu käitlemine on äärmiselt tähtis. Kohustus ülevaatusi teostada tagab 
käesoleva direktiivi sätete rakendamise kontrolli, eelkõige ohutuse osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 166
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel.

1. Liikmesriigid loovad 
stimuleerimissüsteemid tagamaks, et 
professionaalseks kasutamiseks ettenähtud 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud läbivad ülevaatused korrapäraste 
ajavahemike järel.

Selleks kehtestavad nad tunnistuste 
süsteemid, mille abil on võimalik 
ülevaatuste läbimist kontrollida.

Or. de

Selgitus

Stimuleerimissüstemidega on kasutajate arusaamist seadmete ülevaatuse vajalikkusest 
hõlpsam saavutada kui sunnimeetmetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 167
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
väikesemahuliste manuaalsete seadmete, 
nagu näiteks seljas kantavate pritside ja 
umbrohutõrjeseadmete puhul.
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Or. en

Selgitus

Arvestades asjaomaste pritside arvu ja liike, mis ulatuvad seljas kantavatest pritsidest 
umbrohutõrjeseadmeteni, ning pestitsiididega töötlemise seadmete kehtivat määratlust, mis 
hõlmab igasugust pestitsiidide pealekandmise seadet, on iga manuaalse pritsi ülevaatuse 
kulud ja halduskoormus täiesti ebaproportsionaalsed sellest keskkonnale tuleneva kasuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 168
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid võivad lubada erandeid 
käesoleva artikli sätetest seadmete puhul, 
mille ülevaatus põhjustaks 
halduskoormuse, mis on 
ebaproportsionaalne võrreldes kõnealuse 
seadme kasutamisest tulenevate ohtude 
suurusega.

Or. fr

Selgitus

Väikeseadmete puhul võivad läbivaatuse nõuded olla ebaproportsionaalsed võrreldes ohuga, 
mida nimetatud seadmed võivad põhjustada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 169
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Ülevaatustel kontrollitakse, et 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud vastavad II lisas loetletud 
peamistele tervisekaitse-, ohutus- ning 
keskkonnanõuetele.

2. Ülevaatustel kontrollitakse, et 
pestitsiididega töötlemise seadmed ja 
tarvikud vastavad peamistele tervisekaitse-, 
ohutus- ning keskkonnanõuetele.

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmisest tulenev muudatus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 170
Artikli 8 lõige 3

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid , 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesolev erisäte on võimalik subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 171
Artikli 8 lõige 3

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid , 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud.

3. Kahe aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid, 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja et professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on
ülevaatuse edukalt läbinud. Seejärel peavad 
kohustuslikud ülevaatused toimuma 
vähemalt kord aastas ja kaaluda tuleks ka 
pistelisi ülevaatusi.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide pihustamine on ohtlik tegevus ja seetõttu tuleb kõiki professionaalsel eesmärgil 
kasutatavaid pestitsiididega töötlemise seadmeid ning tarvikuid regulaarselt kontrollida, sest 
seadmete rike võib tekkida igal ajal (isegi peatselt pärast ühte läbivaatust ja kaua enne 
järgmist). Tuleks kehtestada nõue, et pärast esialgset ülevaatust, mis toimub kahe aasta 
jooksul pärast artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva, toimuks kohustuslik ülevaatus vähemalt 
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kord aastas, ja tuleks ette näha ka pistelise ülevaatuse võimalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 172
Artikli 8 lõige 3

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid , 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud.

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid, 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja et professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud. Seejärel peavad 
toimuma kohustuslikud ülevaatused 
vähemalt iga viie aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Tuleks sisse viia säte, et pärast esialgset ülevaatust, mis toimub viie aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva, toimuvad edasised ülevaatused vähemalt iga viie aasta 
järel. Komisjoni ettepanekus seda ei mainita.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 173
Artikli 8 lõige 3

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid , 
et kõiki pestitsiididega töötlemise seadmeid 
ja tarvikuid on vähemalt ühe korra 
kontrollitud ja professionaalsel eesmärgil 
kasutatakse üksnes selliseid pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ning tarvikuid, mis on 
ülevaatuse edukalt läbinud.

3. Viie aasta jooksul pärast artikli 20 lõikes 
1 osutatud kuupäeva tagavad liikmesriigid, 
et pestitsiididega töötlemise seadmete 
ülevaatamisruumid on heaks kiidetud ja 
asjaomases maapiirkonnas kõikjal olemas.

Seitsme aasta jooksul pärast artikli 20 
lõikes 1 osutatud kuupäeva tagavad 
liikmesriigid, et kõiki pestitsiididega 
töötlemise seadmeid ja tarvikuid on 
vähemalt ühe korra kontrollitud ja et
professionaalsel eesmärgil kasutatakse 
üksnes selliseid pestitsiididega töötlemise 



AM\662795ET.doc 87/180 PE 388.389v01-00
Freelance-tõlge

ET

seadmeid ning tarvikuid, mis on ülevaatuse 
edukalt läbinud.

Or. fr

Selgitus

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 174
Artikli 8 lõige 4

4. Liikmesriigid määravad organid, kes 
vastutavad ülevaatuste teostamise eest ning 
teatavad nendest komisjonile.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säte on üleliigne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 175
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3 
osutatud korra kohaselt muuta II lisa selle 
kohandamiseks tehniliste saavutustega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmisest tulenev muudatus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 176
Artikli 9 lõige 1

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–7.

Or. fr

Selgitus

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques.
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 177
Artikli 9 lõige 1

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid lubavad õhust pihustamise,
kooskõlas lõigete 2–5 sätetega.

Or. de

Selgitus

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
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landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 178
Artikli 9 lõige 1

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid keelustavad igauguse õhust 
pihustamise.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et komisjon on tunnistanud, et õhust pihustamine võib avaldada märkimisväärset 
kahjulikku mõju inimeste tervisele, tuleks õhust pihustamine täiesti ära keelata, ilma 
igasuguste eranditeta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 179
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja 
teevad teatavaks põllukultuurid, piirkonnad 
ja erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku juurde. (Caroline Lucas)

Liikmesriikidel on võimatu eelnevalt nimetada kõik asjaomased põllukultuurid ja piirkonnad 
või öelda, missugustel eritingimustel võib õhust pihustamist lubada. Erandeid tuleks selle 
asemel lubada kooskõlas artikli 9 lõikega 4. (Christofer Fjellner)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 180
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja 
teevad teatavaks põllukultuurid, piirkonnad 
ja erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

4. Erandid on lubatavad ainult juhul, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

a) piirkond, kus kavatsetakse viia läbi õhust 
pihustamine, ei ole pinnase iseloomust 
tulenevalt maismaal liikuvatele 
pihustamismasinatele juurdepääsetav; 
b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;
c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.
Õhust pihustamist ei tohi läbi viia juhul, 
kui esineb üks järgmistest tingimustest:
a) sajab vihma,
b) puhub tuul kiirusega üle 20 km/h,
c) juurdepääsmatul maa-alal paiknevad 
põllukultuurid asuvad vähem kui 200 
meetri kaugusel inimeste elu- või 
tegevuspiirkonnast (majandus-, 
kaubandus- või vaba aja veetmisega seotud 
tegevused, pargid ja aiad),
d) juurdepääsmatul maa-alal paiknevad 
põllukultuurid asuvad vähem kui 150 
meetri kaugusel kiirteest.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 181
Artikli 9 lõige 2
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2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid, piirkonnad ja 
erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja teevad 
teatavaks põllukultuurid, piirkonnad ja 
erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib lubada õhust pihustamist.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 182
Artikli 9 lõige 3

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad lubama erandeid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 183
Artikli 9 lõige 3

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad lubama erandeid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad väljastama lubasid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 184
Artikli 9 lõige 3

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad lubama erandeid, ning teatavad 
nendest komisjonile.

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes on 
pädevad teostama järelevalvet õhust 
pihustamise üle, ning teatavad nendest 
komisjonile.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 185
Artikli 9 lõige 4

4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, 
kui täidetud on järgmised tingimused:

välja jäetud

(a) ei või olla muid praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive või peavad 
olema selged eelised seoses väiksema 
mõjuga tervisele ja keskkonnale, võrreldes 
pestitsiididega töötlemisega maapinnalt
(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud
(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus. 
Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta. (Caroline Lucas)

Õhust pihustamine tuleb ilma igasuguste eranditeta ära keelata. (Margrete Auken ja teised)
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Üldise ärakeelamise toetuseks, ilma igasuguste eranditeta. (Kathy Sinnott)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 186
Artikli 9 lõige 4

4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, 
kui täidetud on järgmised tingimused:

4. Professionaalne kasutaja, kes soovib läbi 
viia pestitsiididega töötlemist õhust 
pihustamise teel, esitab pädevale asutusele 
kuus nädalat enne kavandatud õhust 
pihustamise perioodi teate, kus on 
täpsustatud asjaomane maa-ala (täpne 
asukoht ja suurus), asjaomase 
põllukultuuri liik, kasutatava pestitsiidi liik, 
õhust pihustamise tellinud 
põllumajandusettevõtja, õhust pihustamist 
teostav tarnija, masina/õhusõiduki tüüp ja
registreerimisnumber ning kavandatud 
pihustamisperiood.

(a) ei või olla muid praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive või peavad 
olema selged eelised seoses väiksema 
mõjuga tervisele ja keskkonnale, võrreldes 
pestitsiididega töötlemisega maapinnalt

Pihustamisperiood ei ületa kahte 
kalendrinädalat.

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud

Teade sisaldab õhust pihustamise tellinud 
põllumajandusettevõtja ja õhust 
pihustamist teostava tarnija kohta vähemalt 
järgmist teavet: nimi, address, telefoni- ja 
faksinumber, elektronposti aadress ja 
veebilehe aadress (kui veebileht on olemas).

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.
Loas peavad olema täpsustatud elanike ja
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 187
Artikli 9 lõige 4

4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

4. Heakskiitmine on lubatav ainult juhtudel, 
kui täidetud on järgmised tingimused:

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt;

a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
ja majanduslikult põhjendatud alternatiive 
või peavad olema selged eelised seoses 
väiksema mõjuga tervisele ja keskkonnale, 
võrreldes pestitsiididega töötlemisega 
maapinnalt;

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.

c) õhust pihustamist ettevalmistaval ja 
teostaval piloodil või operaatoril peab olema 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistus.

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 188
Artikli 9 lõige 4

4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

4. Õhust pihustamine on lubatud ainult 
järgmistel tingimustel:

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt

a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud

b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
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peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.

peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

c a) tuleb võtta kõik elanike ja kõrvalseisjate
õigeaegseks hoiatamiseks ning pihustatavat 
ala ümbritseva keskkonna kaitsmiseks 
vajalikud meetmed.

c b) õhust pihustamisest teatatakse ette 
pädevale asutusele ja vajadusel väljastab 
pädev asutus loa.

Or. fr

Selgitus

Otsuse viia sisse loataotlemise või teatamise menetlus võtavad liikmesriigid vastu oma 
äranägemisel. Igal juhul on õhust pihustamine lubatud ainult siis, kui see vastab lõike 4 
sätetele. Lisaks oli komisjoni ettepanek liiga bürokraatlik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 189
Artikli 9 lõike 4 punkt a

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt;

a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga inimeste tervisele 
ja keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt;

Or. pl

Selgitus

Vajalik täpsustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 190
Artikli 9 lõike 4 punktid a–c

(a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive või peavad olema selged eelised 
seoses väiksema mõjuga tervisele ja 
keskkonnale, võrreldes pestitsiididega 
töötlemisega maapinnalt;

a) ei või olla muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive;
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(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus.

c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus;
c a) õhust pihustatav ala ei asu 
üldkasutatavate kohtade või 
elamupiirkondade läheduses ja õhust 
pihustamine ei avalda mõju elanike või 
kõrvalseisjate tervisele.

Or. en

Selgitus

Õhust pihustamise üldise ärakeelamise toetuseks koos selgelt määratletud eranditega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 191
Artikli 9 lõike 4 punkt b

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud; 
veeorganismidele väga toksiliseks (R50) 
liigitatud ainete puhul ei ole õhust
pihustamine lubatud;

Or. en

Selgitus

Aineid tuleb lubada erilise ettevaatusega õhust pihustamiseks. Pihustamise triivist tulenevat 
veekeskkonna saastamist tuleb minimeerida ja seetõttu ei tohiks eriti ohtlike ainete õhust 
pihustamist lubada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 192
Artikli 9 lõike 4 punkt c a ja c b (uus)

c a) õhusõiduk on varustatud parima 
võimaliku tehnoloogiaga pihustuse triivi 
vähendamiseks (nt vähese pihustusnihkega 
pihustusotsakud);
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c b) sotsiaal-majanduslik ja 
keskkonnaalane kasu kaalub üles 
võimalikud mõjud elanike ja kõrvalseisjate 
tervisele.

Or. en

Selgitus

Õhust pihustamise üldise ärakeelamise toetuseks koos selgelt määratletud eranditega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Muudatusettepanek 193
Artikli 9 lõike 4 punkt c a (uus)

c a) puudub mõju elanikele ja 
kõrvalseisjatele. 

Or. en

Selgitus

Erandeid ei tohiks lubada, kui need avaldavad negatiivset mõju elanike ja kõrvalseisjate 
tervisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 194
Artikli 9 lõige 5

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 4 muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 195
Artikli 9 lõige 5

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud.

5. Pädev asutus teeb õhust pihustamise 
taotluse kohta oma otsuse ja edastab selle 
viivitamata taotlejale.

Õhust pihustamise kohta tehtud otsus 
avaldatakse viivitamata pädeva asutuse, 
asjaomase ministeeriumi või 
haldusasutuse, 
põllumajandusministeeriumi, 
keskkonnaministeeriumi ning asjaomaste 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
veebilehel.
Otsus pannakse nähtaval ja selgesti 
äratuntaval viisil välja õhust pihustamise 
mõju alla jäävate piirkondade avalikes 
haldusasutustes, kauplustes ja ettevõtetes.
Ühe kilomeetri laiusel alal ümber õhust 
pihustatavate põldude pannakse üles sildid, 
kus on näidatud õhust pihustamise 
ajavahemik ja õhust pihustatavad põllud 
või maa-alad.
Eelmises lõigus viidatud alal elavaid 
inimesi teavitatakse viivitamata õhust 
pihustamisest dokumendi levitamise teel, 
mis sisaldab lõikes 4 osutatud teavet ja 
lõikes 2 osutatud tingimusi.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 196
Artikli 9 lõige 5

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
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pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud. 

pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud. Taotlus 
sisaldab teavet pihustamise aja ning 
kasutatavate pestitsiidide koguste ja liigi 
kohta.

Or. en

Selgitus

Üldsust tuleb täielikult teavitada pihustamise ajast ning kasutatavate pestitsiidide kogustest ja 
liigist, nii et inimesed saaksid vältida pestitsiididega kokkupuutumise riski.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 197
Artikli 9 lõige 6

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 4 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 198
Artikli 9 lõige 6

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit ja teevad need üldsusele 
teatavaks.

Or. en

Selgitus

Üldsusel peab olema teabele juurdepääs ja pädevad asutused teevad teabe kättesaadavaks. 
(Frédérique Ries)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Muudatusettepanek 199

Artikli 9 lõige 6

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

6. Professionaalsed kasutajad teatavad 
pädevale asutusele õhust pihustamisest 
kolm päeva ette.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 200
Artikli 9 lõige 6 a (uus)

6 a. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit, mis antakse viieks 
aastaks pärast õhust pihustamisest 
teatamise kuupäeva.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Muudatusettepanek 201
Artikkel 9 a (uus)

Artikkel 9 a
Maapinnalt pihustamine

Põllumajandusettevõtjad teavitavad enne 
toote kasutamist iga naabrit, kes võiks 
kokku puutuda pihustuse triiviga ja kes on 
teada andnud oma soovist saada teavet 
tsentraliseeritud teabe- või 
märguandesüsteemi kaudu. 
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Or. en

Selgitus

Eelnevas õhust pihustamist käsitlevas artiklis kehtestatakse sätted elanike ja kõrvalseisjate 
hoiatamise kohta. Samasugused sätted elanike hoiatamiseks tuleks kehtestada ka maapinnalt 
pihustamise korral. Seetõttu muutub numeratsioon. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 202
Artikkel 10

Artikkel 10
Erimeetmed veekeskkonna kaitseks
1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:
(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale 
ohtlikud
(b) kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
sealhulgas vähese pihustusnihkega 
seadmeid.
2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.
Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal.
3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal vähemalt 
püstiste põllukultuuride, sealhulgas 
viljapuuaedade, viinamarjaistanduste ja 
humalaaedade puhul.
4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad 

välja jäetud
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pinna- või põhjavee läheduses või 
tihendatud pindadel, kus on suur risk, et 
pestitsiid võib valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

Or. de

Selgitus

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 203
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist tagavad liikmesriigid, 
et pestitsiidide kasutamisel veekogude 
läheduses eelistatakse:

Or. fr

Selgitus

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
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mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 204
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude, eelkõige 
joogiveekogude läheduses eelistatakse:

Or. pl

Selgitus

Joogiveeressursid on ühiskonnale põhjapaneva tähtsusega. Joogiveekogusid tuleks seega 
eriliselt kaitsta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 205
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude, eelkõige joogivee 
võtmiseks ettenähtud veekogude läheduses 
eelistatakse:

Or. nl

Selgitus

Joogivee võtuks ettenähtud veekogud vajavad erilist kaitset.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Muudatusettepanek 206
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa ja punkt a

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
kasutamisel veekogude, eelkõige inimestele 
joogiveeks ettenähtud veekogude läheduses 
eelistatakse:

(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale
ohtlikud;

a) tooteid, mille puhul ei esine kõrget 
veekeskkonda sattumise riski;

Or. xm

Selgitus

Joogivee võtmiseks kasutatavaid veekogusid tuleks eriliselt kaitsta, et tagada veepoliitika 
raamdirektiivi artiklis 7 sätestatud joogivee võtmiseks kasutatavate veekogude kaitsmise 
eesmärkide ja joogivee jaoks veedirektiivis kehtestatud väärtuste (0,1 mikrogrammi 
taimekaitsevahendeid liitri kohta) saavutamine. (Dan Jørgensen ja teised)

Inimeste joogiveeks ettenähtud veekogusid tuleks eriliselt kaitsta, et järgida veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 7 sätteid. (Werner Langen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 207
Artikli 10 lõike 1 punkt a

(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale 
ohtlikud;

a) tooteid, mille puhul ei ole kõrget 
veekeskkonda sattumise riski;

Or. nl

Selgitus

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden. 
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 208
Artikli 10 lõike 1 punkt a

(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale 
ohtlikud;

a) tooteid, mis on liigitatud kui 
veekeskkonnale mitteohtlikud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiivile 1999/45/EÜ ohtlike 
valmististe liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleb täpselt määratleda, missugused ained on liigitatud veekeskkonnale 
mitteohtlikuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 209
Artikli 10 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse vähemalt 10 
meetri laiused kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 10 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 210
Artikli 10 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse vähemalt 15 



PE 388.389v01-00 106/180 AM\662795ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

meetri laiused kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kaitseribad, kus pestitsiidide kasutamine peaks olema keelatud, peavad olema vähemalt 15 
meetrit laiad. Pestitsiidid peaksid olema keelatud läbilaskva pinnasega aladel, kus äravoolu 
ja lekkimisoht on kõige suurem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 211
Artikli 10 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid 
veekogude kaitsmiseks, tagades eelkõige, et 
voolusängiga külgnevatel aladel luuakse 
asjaomased kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 212
Artikli 10 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
elamupiirkondade ja voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

Or. nl
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Selgitus

Elamupiirkondade jaoks on puhas vesi olulise tähtsusega. Seetõttu tuleb neid õigusaktis 
mainida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 213
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid 
veekogude kaitsmiseks, tagades eelkõige, et 
voolusängiga külgnevatel aladel luuakse 
asjaomased kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab veepoliitika raamdirektiivi ja käesoleva direktiivi 
vahelist seost.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 214
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3. 

2. Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist tagavad liikmesriigid,
et voolusängiga külgnevatel või nende 
lähedal asuvatel aladel luuakse vähemalt 
100 meetri laiused kohustuslikud 
pihustusvabad ribad, kus ei tohi pestitsiide 
kasutada ega ladustada, ja eelkõige 
kaitseribad joogiveevõtukohtade kaitseks 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 
lõikele 3.

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
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reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas põhjenduse 11 muudatusettepanekuga. On 
tõestatud, et pestitsiidid levivad kaugete vahemaade taha ning seetõttu ohustab pinna- ja 
põhjavett saastumise oht mitmete saasteallikate poolt. Seetõttu tuleb veekeskkonna saastumise 
vältimiseks võtta olulisi meetmeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, 

Muudatusettepanek 215
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide kasutada 
ega ladustada, ja eelkõige kaitseribad 
joogiveevõtukohtade kaitseks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 3.

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga 
külgnevatel aladel luuakse vähemalt 10 
meetri laiused kaitseribad, kus ei tohi 
pestitsiide kasutada ega ladustada, ja 
eelkõige kaitseribad joogiveevõtukohtade 
kaitseks vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 7 lõikele 3.

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal.

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal. 

Lisaks tagavad liikmesriigid, et kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõike 3
kohastes joogiveevõtu kaitsevööndites 
võetakse vee pestitsiididega saastumise 
ärahoidmiseks lisameetmeid, mis hõlmavad 
vajaduse korral rangemaid piiranguid 
mõnede kõrge riskiastmega toodete 
kasutamise osas, ulatuslikumat 
kaitseribade kasutamist, nõustajate ja 
pihustamisoperaatorite spetsiifilist 
väljaõpet ja teadlikkust ning pestitsiidide 
ladustamise, segamise ja kõrvaldamise 
heade tavade ranget jõustamist.

Or. en

Selgitus

Vee voolusängide ja veekogude üldise minimaalse kaitse tagamiseks peavad kaitseribad 
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olema vähemalt 10 meetri laiused. Kuid ehkki kaitseribad on vajalikud, pole need piisavad, et 
lahendada pestitsiidide kindlakstehtud teede kaudu vette sattumise probleemi. Kaitseribad ei 
hoia ära petsitsiidide lekkimist põllu kuivendussüsteemi kaudu või pinnalt äravoolu, mis on 
üks peamisi pestitsiidide vette sattumise viise. Seetõttu on oluline, et rakendataks teisi 
meetmeid, mis tagaksid veepoliitika raamdirektiivi artikli 7 lõikes 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise ja kaitseksid joogivee võtmiseks kasutatavaid veekogusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 216
Artikli 10 lõike 2 teine lõik

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike omaduste põhjal.

Kaitseribade mõõtmed määratakse kindlaks 
reostusohu ja asjaomase piirkonna 
põllumajanduslike ja klimaatiliste omaduste 
põhjal.

Or. en

Selgitus

Peale põllumajanduslike omaduste tuleb arvesse võtta ka ilmastikutingimusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 217
Artikli 10 lõike 2 teine a lõik (uus)

Liikmesriigid võivad joogiveeressursside 
kaitseks määrata sellise pestitsiidivaba 
vööndi, nagu nad vajalikuks peavad. 
Pestitsiidivaba vöönd võib hõlmata kogu 
liikmesriiki.

Or. da

Selgitus

Oluline on tagada, et põhjaveedirektiivis saavutatud võit kanduks edasi käesolevasse 
direktiivi, tagamaks joogivee kättesaadavust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 218
Artikli 10 lõike 2 teine a lõik (uus)
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Kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 
lõikega 3 võivad liikmesriigid kehtestada 
kaitsevööndid, mille suuruse määrab 
kindlaks liikmesriigi pädev asutus lähtuvalt 
joogivee allikate kaitsmise vajadusest ning 
mis võivad hõlmata kogu liikmesriigi 
territooriumi.

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiiv (artikkel 7) näeb ette joogiveeressursside kaitseks kaitsevööndite 
rajamise. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel põhjaveedirektiivi (2006/118/EÜ) 
osas saavutatud kokkuleppele sätestati selgelt, et erijuhtudel võivad kaitsevööndid hõlmata 
kogu liikmesriiki. Seda tehti eesmärgiga tagada vajalik kaitse eelkõige juhtudel, kus põhjavett 
võetakse ja kasutatakse joogiveena puhastamata kujul ning käesolev muudatusettepanek viib 
lihtsalt sisse põhjaveedirektiivist pärit sõnastuse kaitsevööndite mõõtmete osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 219
Artikli 10 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal vähemalt 
püstiste põllukultuuride, sealhulgas 
viljapuuaedade, viinamarjaistanduste ja 
humalaaedade puhul.

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus ja kaugkannet 
vahetult voolusängiga külgneval või selle 
lähedal asuval alal vähemalt püstiste 
põllukultuuride, sealhulgas viljapuuaedade, 
viinamarjaistanduste ja humalaaedade puhul, 
tagades, et nimetatud aladel on pestitsiidide 
kasutamine keelatud ja et kasutatakse 
kemikaalivabu alternatiive.

Or. en

Selgitus

On tõestatud, et pestitsiidid levivad kaugete vahemaade taha ning seetõttu ohustab pinna- ja 
põhjavett saastumise oht mitmete saasteallikate poolt. Seetõttu tuleb veekeskkonna saastumise 
vältimiseks võtta olulisi meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 220
Artikli 10 lõige 3
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3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal vähemalt 
püstiste põllukultuuride, sealhulgas 
viljapuuaedade, viinamarjaistanduste ja 
humalaaedade puhul. 

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata pealekantavate 
pestitsiidide triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 221
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, läbilaskvatel kivimipindadel, 
nõlvadel või muudel infrastruktuuridel, mis 
asuvad pinna- või põhjavee läheduses või 
tihendatud pindadel, kus on suur risk, et 
pestitsiid võib valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

Or. pl

Selgitus

Pehmed kivimid soodustavad mitmesuguste ainete ja vihmavee valgumist alumistesse 
kihtidesse. Näiteks liivane pinnas hõlbustab vees lahustunud ühendite kandumist sügaval 
asuvatesse pinnasekihtidesse, vastupidiselt savipinnasele, mis on väheläbilaskev.

Järsud nõlvad soodustavad eriti pärast tugevaid vihmahoogusid pinnaseosakeste ja 
igasuguste kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite, sealhulgas pestitsiidide segu valgumist 
ja äravoolu alumistele põllumajanduslikult kasutatavatele nõlvadele või põhjavette.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 222
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse ulatuslikult või 
välditakse teede ja raudteeliinide ääres, väga 
läbilaskvatel pindadel või muudel 
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muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse. 

infrastruktuuridel, mis asuvad pinna- või 
põhjavee läheduses või tihendatud pindadel, 
kus on suur risk, et pestitsiid võib valguda 
pinnavette või kanalisatsioonisüsteemidesse. 

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 10 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 223
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist välditakse teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse. Kõigil 
nimetatud aladel tuleb kasutada 
kemikaalivabu alternatiive.

Or. en

Selgitus

Nimetatud aladel saastatuse vältimiseks tuleb kasutada kemikaalivabu alternatiive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 224
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
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pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse. Kõigil 
nimetatud aladel tuleb edendada 
kemikaalivabade alternatiivide kasutamist.

Or. en

Selgitus

Nimetatud aladel saastatuse vältimiseks tuleb kasutada kemikaalivabu alternatiive. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 225
Artikli 10 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide 
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna-
või põhjavee läheduses või tihendatud 
pindadel, kus on suur risk, et pestitsiid võib 
valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse. 

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemine on keelatud teede ja 
raudteeliinide ääres, väga läbilaskvatel 
pindadel või muudel infrastruktuuridel, mis 
asuvad pinna- või põhjavee läheduses või 
tihendatud pindadel, kus on suur risk, et 
pestitsiid võib valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas eesmärgiga kehtestada uus, minimaalselt 15 meetri laiune 
kaitseriba, kus pestitsiidide kasutamine on keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 226
Artikkel 11

Artikkel 11
Pestitsiidide kasutamise vähendamine 
tundlikes piirkondades
Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 

välja jäetud
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vastuvõtmise:
(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;
(b pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.
Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

Or. de

Selgitus

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 227
Artikli 11 sissejuhatav osa

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 

Vastavate riskianalüüside tulemustele 
tuginedes tagavad liikmesriigid järgmiste 
meetmete vastuvõtmise:
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vastuvõtmise:

Or. de

Selgitus

Otsus taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise kohta tundlikel aladel tugineb vastavale 
riskianalüüsile. Otsustav ei ole mitte keeld, vaid taimekaitsevahendi hoolikas ja 
väikesemahuline kasutamine sõltuvalt erilisest kaitsevajadusest. 

Natura 2000 alasid käsitlevates määrustes on kehtestatud kõikvõimalikud keelud ja nõuded, 
nii et täiendavad üksikasjalikud sätted võivad subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses ära 
jääda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 228
Artikli 11 sissejuhatav osa

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 
vastuvõtmise:

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist järgmiste 
meetmete vastuvõtmise:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 229
Artikli 11 sissejuhatav osa

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 
vastuvõtmise:

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist järgmiste 
meetmete vastuvõtmise:

Or. fr

Selgitus

Direktiivi ettepanek soovitab, et pestitsiidide kasutamine tuleks keelata või vähendada seda 
vajaliku miinimumini üldsuse või riskirühmade, näiteks laste juuresviibimise tõttu tundlikuks 
hinnatud aladel. Pestitsiidide kasutamine kõnealustel aladel tuleks kas täielikult või vähemalt 
200 meetri ulatuses kõnealusest alast ära keelata.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 230
Artikli 11 sissejuhatav osa

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid järgmiste meetmete 
vastuvõtmise:

Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid 
asjakohaselt arvesse võttes tagavad 
liikmesriigid ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist järgmiste 
meetmete vastuvõtmise:

Or. en

Selgitus

Komisjon on tunnistanud, et pestitsiididega kokkupuutumise risk üldkasutatavatel aladel on 
kõrge. Seetõttu tuleb keelata pestitsiidide kasutamine kõigil aladel ja nende ümbruses, kus 
üldsus, eelkõige töödeldavate alade läheduses elavad inimesed, võivad pestitsiididega kokku 
puutuda. Pestitsiidid võivad levida kaugete vahemaade taha ja mõnedes Ameerika 
Ühendriikide osariikides on koolide ümber kuni 2,5 miili laiused pihustamisvabad alad. 
Seetõttu tuleb võtta olulisi õiguslikke meetmeid, et vältida üldsuse kokkupuudet pestitsiididega 
ja kaitsta tundlikke rühmi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 231
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

– (a) pestitsiidide kasutamine 
keelustatakse või seda piiratakse vajaliku 
miinimumini aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, vähemalt parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

Pestitsiidide kasutamine piiratakse vajaliku 
miinimumini või keelustatakse aladel, mida 
korrapäraselt kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

Or. de

Selgitus

Otsus taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise kohta tundlikel aladel tugineb vastavale 
riskihinnangule. Otsustav ei ole mitte keeld, vaid taimekaitsevahendi hoolikas ja 
väikesemahuline kasutamine sõltuvalt erilisest kaitsevajadusest. 

Natura 2000 alasid käsitlevates määrustes on kehtestatud kõikvõimalikud keelud ja nõuded, 
nii et täiendavad üksikasjalikud sätted võivad subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses ära 
jääda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 232
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

– (a) pestitsiidide kasutamine 
keelustatakse või seda piiratakse vajaliku 
miinimumini aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, vähemalt parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine piiratakse 
vajaliku miinimumini aladel, mida kasutab 
üldsus või tundlik elanikkond, vähemalt 
parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel;

Or. de

Selgitus

II lisa väljajätmisest tulenev muudatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 233
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, eelkõige lapsed, 
vähemalt elamupiirkondades, parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel ning olulise 
ulatusega pihustamisvabadel aladel
kõnealuste alade ümber, eelkõige, aga mitte 
ainult, tundlike rühmade, nagu imikud, 
lapsed, rasedad naised, eakad, juba haiged 
ja ravimeid manustavad inimesed, kaitseks. 
Kõigil nimetatud aladel tuleks kasutada 
kemikaalivabu alternatiive;

Or. en

Selgitus

Pihustamine tuleks aladel, mida kasutab üldsus, eriti aga tundlikud rühmad, nagu näiteks 
lapsed, keelustada, sarnaselt näiteks Kanadas muruplatside suhtes kehtestatuga. Muudel 
tundlikel aladel tuleks pihustamine keelustada või seda rangelt piirata. Üldsuse ja eelkõige 
tundlike elanikkonnarühmade kasutatavate alade ümber tuleks luua olulise ulatusega 
pihustamisvabad alad. Mõnedes Ameerika Ühendriikide piirkondades on pihustamisvabad 
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alad koolide ümber 2,5 miili laiused. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 234
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, eelkõige lapsed, 
vähemalt elamupiirkondades, parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel ning olulise 
ulatusega pihustamisvabadel aladel
kõnealuste alade ümber;

Or. en

Selgitus

Pihustamine tuleks aladel, mida kasutab üldsus, eriti aga tundlikud rühmad, nagu näiteks 
lapsed, keelustada, sarnaselt näiteks Kanadas muruplatside suhtes kehtestatuga. Muudel 
tundlikel aladel tuleks pihustamine ära keelata või seda rangelt piirata. Üldsuse ja eelkõige 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavate alade ümber tuleks luua olulise ulatusega 
pihustamisvabad alad. Mõnedes Ameerika Ühendriikide piirkondades on pihustamisvabad 
alad koolide ümber 2,5 miili laiused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 235
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini aladel, 
mida kasutab üldsus või tundlik elanikkond
(eelkõige lapsed), vähemalt parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel ning 
vähemalt 200 meetri ulatuses nimetatud 
alade piirist;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 236
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini aladel, 
mida kasutab üldsus või tundlik elanikkond, 
vähemalt parkides, avalikes aedades, spordi-
ja puhkeväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel ning avalike 
tervishoiuasutuste (kliinikud, haiglad, 
taastusravikeskused, kuurordid, 
hoolduskodud) läheduses;

Or. pl

Selgitus

Spordiväljakud on tihti ühendatud puhkeväljakutega. Vaba aja veetmise ja puhkerajatisi 
kasutatakse ka sporditegevusteks. Kõnealuseid rajatisi ja neid kasutavaid inimesi ei tohi 
ohustada kokkupuude pestitsiididega.

Alasid, kus asuvad tervishoiuasutused (kliinikud, haiglad, taastusravikeskused, kuurordid, 
hooldekodud jne) tuleb kaitsta pestitsiidide kahjustava mõju eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 237
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse vajaliku miinimumini 
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini aladel, 
mida kasutab üldsus või tundlik elanikkond, 
vähemalt parkides, avalikes aedades, 
spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel; kohalikke elanikke 
teavitatakse alati pestitsiidide pihustamise 
ajast, kohast ja selle võimalikest mõjudest;

Or. en

Selgitus

Tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et vältida üldsuse asjatut kokkupuudet 
pestitsiididega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 238
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, eelkõige lapsed, 
vähemalt elamupiirkondades, parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel ning 
nimetatud alasid ümbritsevatel 
pihustamisvabadel kaitseribadel;

Or. en

Selgitus

Pihustamine tuleks aladel, mida kasutab üldsus, eriti aga tundlikud rühmad, nagu näiteks 
lapsed, keelustada, sarnaselt näiteks Kanadas muruplatside suhtes kehtestatuga. Muudel 
tundlikel aladel tuleks pihustamine ära keelata või seda rangelt piirata. Üldsuse ja eelkõige 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavate alade ümber tuleks luua olulise ulatusega 
pihustamisvabad alad. Mõnedes Ameerika Ühendriikide piirkondades, näiteks Californias, on 
pihustamisvabad alad koolide ümber 2,5 miili laiused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 239
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, vähemalt 
elamupiirkondades, parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel ning vähemalt 1500 meetri 
laiusel alal põldudel, 
viinamarjaistandustes, viljapuuaedades jne, 
mis jäävad eespool nimetatud alade 
ümbrusse, eelkõige, aga mitte ainult, 
tundlike rühmade, nagu imikud, lapsed, 
rasedad naised, eakad, juba haiged ja 
ravimeid manustavad inimesed, kaitseks. 
Kõigil nimetatud aladel tuleks kasutada 
kemikaalivabu alternatiive.

Or. en
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Selgitus

Komisjon on tunnistanud, et pestitsiididega kokkupuutumise risk üldkasutatavatel aladel on 
kõrge. Seetõttu tuleb keelata pestistiidide kasutamine kõigil aladel ja nende ümbruses, kus 
üldsus, eelkõige töödeldavate alade läheduses elavad inimesed, võivad pestitsiididega kokku 
puutuda. Pestitsiidid võivad levida kaugete vahemaade taha ja mõnedes Ameerika 
Ühendriikide osariikides on koolide ümber kuni 2,5 miili laiused pihustamisvabad alad. 
Seetõttu tuleb võtta olulisi õiguslikke meetmeid, et vältida üldsuse kokkupuudet pestitsiididega 
ja kaitsta tundlikke rühmi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 240
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 
mänguväljakutel;

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, eelkõige lapsed, 
vähemalt elamupiirkondades, parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
koolialadel ja mänguväljakutel ning olulise 
ulatusega pihustamisvabadel aladel
kõnealuste alade ümber, sealhulgas 
põldudel;

Or. en

Selgitus

Pihustamine tuleks üldsuse, eriti tundlike rühmade poolt, nagu näiteks lapsed, kasutatavatel 
aladel keelustada, sarnaselt näiteks Kanadas muruplatside suhtes kehtestatuga. Muudel 
tundlikel aladel tuleks pihustamine ära keelata või seda rangelt piirata. Üldsuse ja eelkõige 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavate alade ümber tuleks luua olulise ulatusega 
pihustamisvabad alad. Mõnedes Ameerika Ühendriikide piirkondades on pihustamisvabad 
alad koolide ümber 2,5 miili laiused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 241
Artikli 11 esimese lõigu punkt a

(a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse vajaliku miinimumini
aladel, mida kasutab üldsus või tundlik 
elanikkond, vähemalt parkides, avalikes 
aedades, spordiväljakutel, koolialadel ja 

a) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
kõigil aladel, mida kasutab üldsus või 
tundlik elanikkond, eelkõige lapsed, 
vähemalt elamupiirkondades, parkides, 
avalikes aedades, spordiväljakutel, 
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mänguväljakutel; koolialadel ja mänguväljakutel ning olulise 
ulatusega pihustamisvabadel aladel
kõnealuste alade ümber, sealhulgas 
põldudel;

Or. en

Selgitus

Pihustamine tuleks üldsuse, eriti tundlike rühmade poolt, nagu näiteks lapsed, kasutatavatel 
aladel keelustada, sarnaselt näiteks Kanadas muruplatside suhtes kehtestatuga. Muudel 
tundlikel aladel tuleks pihustamine ära keelata või seda rangelt piirata. Üldsuse ja eelkõige 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavate alade ümber tuleks luua olulise ulatusega 
pihustamisvabad alad. Mõnedes Ameerika Ühendriikide piirkondades on pihustamisvabad 
alad koolide ümber 2,5 miili laiused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 242
Artikli 11 esimese lõigu punkt a a (uus)

a a) liikmesriigid tagavad, et punktis a 
osutatud aladega külgevatele aladele 
luuakse asjakohased kaitseribad, kus ei 
tohi pestitsiide kasutada ega ladustada;

Or. nl

Selgitus

Ka maa-alade puhul tuleb luua asjakohased kaitseribad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Muudatusettepanek 243
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

välja jäetud

Or. nl
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Selgitus

Taimekaitsevahendite kasutamise piirangud on juba kehtestatud Natura 2000 alade puhul; 
seetõttu on kõnealuses valdkonnas uute normide kehtestamine tarbetu. Praktikas sunnib 
linnudirektiiv ja elupaigadirektiiv äriühingutele ja põllumajandusettevõtjatele peale tõsise 
halduskoormuse ning direktiivide rakendamine piirab mõnedes liikmesriikides tõsiselt nende 
liikumisvabadust, kelle suhtes direktiive kohaldatakse. Punkt on seetõttu üleliigne ja 
põhjustab üksnes tarbetuid vaidlusi. (Lambert van Nistelrooij)

Vt selgitust artikli 11 sissejuhatava osa muudatusettepaneku kohta. (Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 244
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

– (b) pestitsiidide kasutamine 
keelustatakse või seda piiratakse erilistel 
kaitsealadel või muudel aladel, mis 
määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete 
sätestamisel kooskõlas direktiivi 
79/409/EMÜ artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 
92/43/EMÜ artiklitega 6, 10 ja 12.

b) pestitsiidide kasutamine piiratakse 
erilistel kaitsealadel või muudel aladel, mis 
määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete 
sätestamisel kooskõlas direktiivi 
79/409/EMÜ artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 
92/43/EMÜ artiklitega 6, 10 ja 12.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 11 sissejuhatava osa selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan 
Jørgensen

Muudatusettepanek 245
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse tugevalt kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

Or. en
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Selgitus

Vt selgitust artikli 11 punkti a muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Muudatusettepanek 246
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse karmilt kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 9 punkti a muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 247
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse või 
seda piiratakse ulatuslikult erilistel 
kaitsealadel või muudel aladel, mis 
määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete 
sätestamisel kooskõlas direktiivi 
79/409/EMÜ artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 
92/43/EMÜ artiklitega 6, 10 ja 12.

Or. fr

Selgitus

Vt selgitust artikli 11 sissejuhatava osa muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 248
Artikli 11 esimese lõigu punkt b

(b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
või seda piiratakse erilistel kaitsealadel või 
muudel aladel, mis määratakse kindlaks 
vajalike kaitsemeetmete sätestamisel 
kooskõlas direktiivi 79/409/EMÜ 
artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklitega 6, 10 ja 12.

b) pestitsiidide kasutamine keelustatakse 
erilistel kaitsealadel või muudel aladel, mis 
määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete 
sätestamisel kooskõlas direktiivi 
79/409/EMÜ artiklitega 3 ja 4 ning direktiivi 
92/43/EMÜ artiklitega 6, 10 ja 12. 

Or. en

Selgitus

Erilistel kaitsealadel tuleks pestitsiidide kasutamine keelustada, et hoida ära pestitsiididest 
tulenevad riskid ning linde, loomastikku ja keskkonda üldiselt kahjustav mõju. Alternatiivina 
tuleks kõnealustel aladel kasutusele võtta tõeliselt säästvad kemikaalivabad ja looduslikud 
kahjuritõrjemeetodid. See oleks rohkem kooskõlas säästva taimekaitse eesmärkidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 249
Artikli 11 teine lõik

Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

Punktis b osutatud keelustamise aluseks 
võivad olla asjakohased riskihinnangud.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 11 punkti b muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + 
Richard Seeber

Muudatusettepanek 250
Artikli 11 teine lõik

Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

välja jäetud
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Or. nl

Selgitus

Kui artikli 11 punkt b jääb välja (vt muudatusettepanekut 9), on käesolev lõik tarbetu. 
(Lambert van Nistelrooij ja teised).

Vt selgitust artikli 11 sissejuhatava osa muudatusettepaneku kohta. (Langen + Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Muudatusettepanek 251
Artikli 12 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) kemikaalide ja pihustamisseadmete 
ladustamine ning ettevalmistamine.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et meetmed hõlmaksid kogu protsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 252
Artikli 12 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et järgmised 
toimingud ei ohusta inimeste tervist ja 
ohutust ega keskkonda:

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et järgmised 
toimingud ei ohusta inimeste tervist ja 
ohutust ega keskkonda:

(a) pestitsiidide ladustamine, käitlemine, 
lahjendamine ja segamine enne töötlemist;

a) pestitsiidide ohutu ladustamine, 
käitlemine, lahjendamine ja segamine enne 
töötlemist;

(b) pestitsiidipakendite ja -jääkide 
käitlemine;

b) pestitsiidipakendite ja -jääkide ohutu
käitlemine;

(c) töötlemisest järelejäävate segude 
kohtlemine;

c) töötlemisest järelejäävate segude 
kohtlemine;

(d) töötlemisseadmete puhastamine. d) töötlemisseadmete, sealhulgas
pihustamisvarustuse ja -seadmete ning 
kemikaalide ettevalmistamine, puhastamine
ja ladustamine.

Or. pl
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Selgitus

Pestitsiididega saastumise riski minimeerimiseks on vajalik pestitsiidijäätmete asjakohane 
käitlemine ja ladustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 253
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide 
ladustamise alad ehitatakse selliselt, et 
pestitsiidide tahtmatu loodusesse sattumine 
on välistatud.

3. Liikmesriigid käsitavad pestitsiide kui 
inimeste tervist ja keskkonda ohustavaid 
prioriteetselt ohtlikke aineid ning tagavad, 
et pestitsiidide ladustamise alad ehitatakse 
selliselt, et pestitsiidide tahtmatu loodusesse 
sattumine on välistatud.

Or. pl

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid 
veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (X lisa), II lisas 
nimetatakse prioriteetselt ohtlike ainete loetelus mitmeid pestitsiide.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 254
Artikli 13 pealkiri

Artikkel 13 välja jäetud
Integreeritud kahjuritõrje

Or. pl

Selgitus

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
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„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 255
Artikli 13 pealkiri

Integreeritud kahjuritõrje Integreeritud kahjuritõrje ja 
mahepõllumajandus

Or. en

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrjet tuleks rakendada vähemalt kõigil põllumajandusmaadel, välja 
arvatud mahepõllumajanduslike meetoditega haritav maa. Tuleb seada eesmärgid 
mahepõllumajanduslike meetoditega haritava maa suurendamiseks, et vähendada veelgi 
pestitsiidide kasutamist ja sellest tulenevaid riske. Pestitsiididele kehtestatud maksu tuleks 
kasutada vahendina, mille abil rahastada pestitsiidide kasutamise vähendamist, 
põllumajandusettevõtjate koolitamist integreeritud kahjuritõrje valdkonnas ja tõhusa 
teabeleviteenuse rakendamist. Integreeritud kahjuritõrjet käsitlevad nõuandeteenused peaksid 
olema põllumajandusettevõtjatele tasuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 256
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed – sealhulgas kasutamise 
ärakeelamine ja pestitsiididele heakskiidu 
andmata jätmine –, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet ning 
mahepõllumajandust, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
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kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

Or. en

Selgitus

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stéphane Le Foll

Muudatusettepanek 257
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, eelkõige 
integreeritud kahjuritõrjet ja uusi 
säästvamaid tootmismeetodeid, kus 
majanduslik suutlikkus on ühendatud 
ökosüsteemide kaitsega. Ühise 
põllumajanduspoliitika otsetoetuste 
ümbersuunamine võib eriti aidata 
professionaalsetel pestitsiidikasutajatel 
seada sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
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kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted. Suurima võimaliku bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine on vajalik 
eeltingimus viljeldavate taimede 
kombinatsioonide juurutamiseks, mis 
võimaldavad ökosüsteemide taastamise abil 
pestitsiidide kasutamist vähendada.

Or. fr

Selgitus

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 258
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, sealhulgas majanduslike 
vahendite kasutamine, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted. Komisjon teeb ettepaneku ühenduse 
tasandil pestitsiidimaksu kehtestamiseks.

Or. en
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Selgitus

Majanduslikud vahendid on tavaliselt kõige tõhusamad keskkonnariskide vähendamise 
vahendid. Üleeuroopalise maksusüsteemi tulemuseks oleks tasakaalustatud Euroopa 
pestitsiiditurg ja see aitaks ära hoida ebaseaduslikku kaubandust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 259
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse 
mõjuga tooted.

1. Liikmesriigid loovad 
stimuleerimissüsteemid, et edendada 
väheste pestitsiididega maaviljelust, 
sealhulgas integreeritud kahjuritõrjet.

Or. de

Selgitus

Soodustussüsteemidega on kasutajate arusaamist taimekaitsevahendite väiksema kasutamise 
või integreeritud kahjuritõrje vajalikkusest hõlpsam saavutada kui sunnimeetmetega. Lisaks 
tuleb osutada sellele, et taimekaitsevahendite mõju tervisele ja keskkonnale kontrollitakse 
loamenetluse raames. Lähtuda tuleb sellest, et asjakohasel kasutamisel mõjutavad 
heakskiidetud taimekaitsevahendid ainult sihtobjekti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 260
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
kemikaalivabad kahjuritõrjemeetodid, ja 
tagada, et professionaalsed 
pestitsiidikasutajad seavad sihiks kõikide 
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kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse 
mõjuga tooted.

põllukultuuride alaste kaitsevahendite 
keskkonnasõbralikuma kasutamise, võttes 
prioriteediks kemikaalivabad ja looduslikud 
alternatiivid.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks võtta prioriteediks kemikaalivabad kahjuritõrjemeetodid kui ainukesed tõeliselt 
ennetavad ja säästvad lahendused, mis on rohkem kooskõlas säästva taimekaitse 
eesmärkidega, selle asemel et kasutada taimede, putukate ja muude eluvormide tapmiseks 
kemikaaliühendeid, mida ei saa säästvaks liigitada. Liikmesriigid peavad edendama ja 
julgustama taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise kemikaalivabade 
alternatiivide ulatuslikumat kasutuselevõtmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 261
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad seavad 
sihiks kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikuma 
kasutamise, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
lülituvad nii kiiresti kui võimalik ümber
kõikide põllukultuuride alaste 
kaitsevahendite keskkonnasõbralikumale 
kasutamisele, võttes võimaluse korral 
prioriteediks ohutumad alternatiivid, ja 
üldiselt sama kahjuriprobleemi puhul 
kättesaadavate toodete hulgast inimeste 
tervisele ja keskkonnale minimaalse mõjuga 
tooted.

Or. nl

Selgitus

On oluline, et professionaalsed pestitsiidikasutajad lülituksid nii kiiresti kui võimalik ümber 
mitmesuguste kättesaadavate taimekaitsevahendite keskkonnasõbralikumale kasutamisele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 262
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist. 

2. Liikmesriigid loovad kõik taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabade meetodite
rakendamiseks vajalikud tingimused või 
toetavad kõnealuste tingimuste loomist.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiididega seonduvaid kindlaks tehtud riske ja inimeste tervise ägedaid ja 
kroonilisi kahjustusi, mida on üksikasjalikumalt käsitletud temaatilise strateegia mõju 
hindamises, peaksid liikmesriigid propageerima ja julgustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise kemikaalivabade alternatiivide ulatuslikumat kasutuselevõtmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 263
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tekst on juba lisatud lõikesse 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 264
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist ja koostavad iga 
põllukultuuri kohta põllukultuuri 
integreeritud kaitse heade tavade 
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kirjelduse, seades prioriteediks 
kemikaalivaba taimekaitse. 

Or. nl

Selgitus

Põllukultuuride kemikaalivaba kaitse heade tavade kirjeldus aitab professionaalsetel 
kasutajatel teha taimekaitsevahendite seast keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Muudatusettepanek 265
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje ning taimekaitse, kahjuritõrje 
ja põllukultuuride majandamise 
kemikaalivabade meetodite rakendamiseks 
vajalikud tingimused või toetavad 
kõnealuste tingimuste loomist.

Or. en

Selgitus

ELi direktiivis 91/414/EMÜ sätestatakse, et pestitsiidile antakse heakskiit juhul, kui on 
kindlaks tehtud, et sellel puudub kahjulik mõju inimestele ja loomadele. Alati tuleks võtta 
prioriteediks kemikaalivabad kahjuritõrjemeetodid kui ainukesed tõeliselt ennetavad ja 
säästvad lahendused, mis on rohkem kooskõlas säästva taimekaitse eesmärkidega, selle 
asemel et kasutada taimede, putukate ja muude eluvormide tapmiseks kemikaaliühendeid, 
mida ei saa säästvaks liigitada. Liikmesriigid peavad edendama ja julgustama taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise kemikaalivabade alternatiivide ulatuslikumat 
kasutuselevõtmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Muudatusettepanek 266
Artikli 13 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 

3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 
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kahjurijärelevalve ning integreeritud 
kahjuritõrje alased otsustussüsteemid ja -
vahendid, sealhulgas artiklile 5 vastavad 
väljaõppesüsteemid, samuti 
nõustamisteenused.

kahjurijärelevalve ning integreeritud 
kahjuritõrje ning taimekaitse, kahjuritõrje 
ja põllukultuuride majandamise 
kemikaalivabade meetodite alased 
otsustussüsteemid ja -vahendid, sealhulgas 
artiklile 5 vastavad väljaõppesüsteemid, 
samuti nõustamisteenused. 

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 2 muudatusettepaneku kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 267
Artikli 13 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 
kahjurijärelevalve ning integreeritud 
kahjuritõrje alased otsustussüsteemid ja -
vahendid, sealhulgas artiklile 5 vastavad 
väljaõppesüsteemid, samuti 
nõustamisteenused.

3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 
kahjurijärelevalve ning taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabade meetodite
alased otsustussüsteemid ja -vahendid, 
sealhulgas artiklile 5 vastavad 
väljaõppesüsteemid, samuti 
nõustamisteenused. 

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 268
Artikli 13 lõige 4

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2013 aru lõigete 2 ja 3 rakendamise 
kohta ning eelkõige selle kohta, kas olemas 
on integreeritud kahjuritõrje rakendamiseks 
vajalikud tingimused.

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2010 aru lõigete 2 ja 3 rakendamise 
kohta ning eelkõige selle kohta, kas olemas 
on taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
kemikaalivabade meetodite rakendamiseks 
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vajalikud tingimused.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Muudatusettepanek 269
Artikli 13 lõige 4

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2013 aru lõigete 2 ja 3 rakendamise 
kohta ning eelkõige selle kohta, kas olemas 
on integreeritud kahjuritõrje rakendamiseks 
vajalikud tingimused.

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2011 aru lõigete 2 ja 3 rakendamise
kohta ning eelkõige selle kohta, kas olemas 
on integreeritud kahjuritõrje rakendamiseks 
vajalikud tingimused.

Or. en

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje standardeid tuleks rakendada kiiremini, kui komisjoni ettepanekus 
on ette nähtud. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Integreeritud kahjuritõrjet tuleks rakendada vähemalt kõigil põllumajandusmaadel, välja 
arvatud mahepõllumajanduslike meetoditega haritav maa. Tuleb seada eesmärgid 
mahepõllumajanduslike meetoditega haritava maa suurendamiseks, et vähendada veelgi 
pestitsiidide kasutamist ja sellest tulenevaid riske. Pestitsiididele kehtestatud maksu tuleks 
kasutada vahendina, mille abil rahastada pestitsiidide kasutamise vähendamist, 
põllumajandusettevõtjate koolitamist integreeritud kahjuritõrje valdkonnas ja tõhusa 
teabeleviteenuse rakendamist. (Roberto Musacchio)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 270
Artikli 13 lõige 5

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi standardeid.

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2012 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi ja 
konkreetsele põllukultuurile kohandatud
standardeid.
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Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 14 lõike 1 muudatusettepaneku kohta. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

Integreeritud kahjuritõrje standardeid tuleks rakendada kiiremini, kui komisjoni ettepanekus 
on ette nähtud. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Integreeritud kahjuritõrjet tuleks rakendada vähemalt kõigil põllumajandusmaadel, välja 
arvatud mahepõllumajanduslike meetoditega haritav maa. Tuleb seada eesmärgid 
mahepõllumajanduslike meetoditega haritava maa suurendamiseks, et vähendada veelgi 
pestitsiidide kasutamist ja sellest tulenevaid riske. Pestitsiididele kehtestatud maksu tuleks 
kasutada vahendina, mille abil rahastada pestitsiidide kasutamise vähendamist, 
põllumajandusettevõtjate koolitamist integreeritud kahjuritõrje valdkonnas ja tõhusa 
teabeleviteenuse rakendamist. (Roberto Musacchio)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 271
Artikli 13 lõige 5

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid.

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
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minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 272
Artikli 13 lõige 5

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid.

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2011 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabade meetodite 
üldisi standardeid.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 273
Artikli 13 lõige 6

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tekst on juba lisatud lõikesse 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 274
Artikli 13 lõige 6

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
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soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.

soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabade
alternatiivide alaseid standardeid, meetodeid 
ja tavasid.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 275
Artikli 13 lõige 6

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik vajalikud 
soodustused, väljaõppe ja 
rahastamismeetmed, et toetada 
põllumajandustootjaid, rakendamaks igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje alaseid standardeid.

Or. en

Selgitus

Väljaõppekavad ja piisav rahaline toetus on integreeritud kahjuritõrje ja 
mahepõllumajanduse jaoks väga olulised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner + Richard Seeber

Muudatusettepanek 276
Artikli 13 lõige 7

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.

välja jäetud

Or. sv
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Selgitus

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Muudatusettepanek 277
Artikli 13 lõige 7

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega. Tuleb 
julgustada sidusrühmade avalikku 
kaasamist.

Or. en

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 278
Artikli 13 lõige 7

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.

7. Lõikes 5 osutatud taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise kemikaalivabade meetodite 
üldised standardid arendatakse välja 
kooskõlas määruse (EÜ) nr […] artiklis 52 
sätestatud menetlusega ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade ja üldsuse 
osalusel.

Or. en
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Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 279
Artikli 13 lõige 7

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega.

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid arendatakse 
välja kooskõlas määruse (EÜ) nr […] 
artiklis 52 sätestatud menetlusega ning 
sidusrühmade avalikul osalusel.

Or. en

Selgitus

Osalus on oluline integreeritud kahjuritõrje standarditele üldsuse heakskiidu saamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 280
Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud ja kogu Euroopas kehtivate integreeritud 
kahjuritõrje standardite kehtestamine tuleb tagasi lükata, sest nende alusel ei ole võimalik 
arvesse võtta Euroopa erinevaid looduslikke ja kliimatingimusi ning see on vastuolus 
arusaamisega integreeritud põllukultuuride majandamise strateegiast, mille kohaselt on iga 
meetme oluliseks aluseks kohalikud tingimused.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Muudatusettepanek 281
Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega. 
Julgustatakse üldsuse kaasamist huvitatud 
sidusrühmade näol.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 13 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans
Muudatusettepanek 282

Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud taimekaitse 
ning kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise alternatiivide standardid,
meetodid ja tavad võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega ja kõikide 
asjaomaste sidusrühmade ning üldsuse 
osalemisel.

Or. en

Selgitus

Nagu selgitus artikli 13 lõigete 1 ja 2 muudatusettepanekute kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 283
Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
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lõikes 3 sätestatud menetlusega. lõikes 3 sätestatud menetlusega ning 
sidusrühmade avalikul osalusel.

Or. en

Selgitus

Osalus on oluline integreeritud kahjuritõrje standarditele üldsuse heakskiidu saamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 284
Artikli 13 lõige 8

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardid võib välja arendada 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ artikli 6 
lõikes 3 sätestatud menetlusega.
Julgustatakse üldsuse kaasamist huvitatud 
sidusrühmade näol.

Or. en

Selgitus

Üldsuse kaasamine sidusrühmade näol on integreeritud kahjuritõrje ja mahepõllumajanduse 
tõhusa rakendamise võtmeküsimus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Muudatusettepanek 285
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

8 a. Üldiste ja konkreetsele põllukultuurile 
kohandatud integreeritud kahjuritõrje 
standardite arendamise miinimumnõuded 
on määratletud lisas II d.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 286
Artikli 13 lõige 8 a (uus)
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8 a. Integreeritud kahjuritõrje konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud meetmete ja 
tavade kehtestamise ning 
mahepõllumajanduse arengule 
kaasaaitamise eesmärgil kehtestavad 
liikmesriigid sobiva, pestitsiidide 
maksustamisel põhineva 
rahastamissüsteemi.

Or. fr

Selgitus

Maksusüsteemid on osutunud heaks pestitsiidide kasutamise vähendamise viisiks paljudes ELi 
liikmesriikides. Liikmesriikidel peavad olema suutelised valima süsteemi, mis nende 
vajadustega kõige paremini sobib.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen 

Muudatusettepanek 287
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

8 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed mahepõllumajanduse 
edendamiseks ja oma mahepõllumajanduse 
alla kuuluva maa suurendamiseks 30%ni 
kümne aasta jooksul alates baasaastast.
Baasaastaks kehtestatakse viimane 
kalendriaasta enne käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 288
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

• 8 a. Üldiste ja konkreetsele 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 
kahjuritõrje standardite arendamise 
miinimumnõuded on loetletud 
juhenddokumendi II d lisas.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 289
Artikli 13 lõige 8 b (uus)

8 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed mahepõllumajanduse 
edendamiseks ja oma mahepõllumajanduse 
alla kuuluva maa suurendamiseks, et jõuda 
järgmiste eesmärkideni: 
– 15% kogu haritavast maast 
mahepõllumajanduses 5 aasta jooksul 
alates baasaastast;
– 30% kogu haritavast maast 
mahepõllumajanduses 10 aasta jooksul 
alates baasaastast.

• Baasaastaks kehtestatakse viimane 
kalendriaasta (jaanuarist detsembri lõpuni) 
enne käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 290
Artikli 13 lõige 8 b (uus)

8 b. Liikmesriigid võtavad kõik meetmed, 
mis on vajalikud mahepõllumajanduse 
edendamiseks ja mahepõllumajandusele 
üle antud maa osa suurendamiseks, et 
saavutada järgmised eesmärgid:
– 15% põllumajanduslikust maast, mida 
hakkavad reguleerima 
mahepõllumajandust reguleerivad 
eeskirjad 5 aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest; 
– 30% põllumajanduslikust maast, mida 
hakkavad reguleerima 
mahepõllumajandust reguleerivad 
eeskirjad 10 aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest.

Or. fr
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Selgitus

Mahepõllumajanduse edendamine on samuti viis, kuidas vähendada pestitsiidide kasutamist 
ja sellega seotud riske inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 291
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

8 a. Otsetoetuste saajate suhtes 
kohaldatavad kohustused vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklile 3, 
kooskõlas III lisaga loetakse 
taimekaitsevahendite kasutamise osas 
täidetuks, kui on tõendatud artiklite 5 ja 6 
kohase väljaõppe ja täiendkoolituse 
läbimine ning artiklis 8 osutatud nõuetele 
vastavate seadmete kasutamine.

Or. nl

Selgitus

Taimekaitsevahendite nõuetekohase kasutamise üks oluline eeldus on vastavad teadmised ja 
töökorras masinad. Kirjalike tõendite esitamine väljaõppe ja seadmete töö kohta tundub 
seega nõuetele vastamiseks piisav. Kui teiste eeskirjadega seotud kontrollid (ristkontrollid) 
paljastavad sellest hoolimata rikkumisi, kohaldatakse muidugi määruses nr 1782/2003 
sätestatud karistusmeetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 292
Artikli 13 lõige 8 a (uus)

8 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed mahepõllumajanduse 
edendamiseks – sealhulgas riigihanke abil 
– ja oma mahepõllumajanduse alla 
kuuluva maa suurendamiseks, et jõuda 
järgmiste eesmärkideni: 
– 15% kogu haritavast maast 
mahepõllumajanduses 5 aasta jooksul 
alates baasaastast;

– 30% kogu haritavast maast 
mahepõllumajanduses 10 aasta jooksul 
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alates baasaastast.

Baasaastaks kehtestatakse viimane 
kalendriaasta (jaanuarist detsembri lõpuni) 
enne käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Iseenesestmõistetav muudatusettepanek, milles püstitatakse eesmärgid, mis on kooskõlas 
piisavate vahendite ja rahalise abi andmisega integreeritud kahjuritõrjele ja 
mahepõllumajandusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 293
Artikli 13 lõige 8 c (uus)

• 8 c. Liikmesriigid rahastavad 
piisavalt integreeritud kahjuritõrje üldiste 
ja konkreetse põllukultuuri jaoks 
kohandatud standardite rakendamist ning 
mahepõllumajanduse alla kuuluva maa 
suurendamist, mida tuleks rahastada 
pestitsiidide suhtes kohaldatava maksu ja 
teiste rahastamisvahendite abil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 294
V peatüki pealkiri

Näitajad, aruandlus ja teabevahetus Aruandlus ja teabevahetus

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
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Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Anne Ferreira

Muudatusettepanek 295
Artikli 14 lõige 1

1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid 
jätkata olemasolevate riiklike näitajate 
kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riski- ja kasutusnäitajad. 
Kõnealuste näitajate vastuvõtmiseni võivad 
liikmesriigid jätkata olemasolevate riiklike 
näitajate kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

Or. en

Selgitus

Lisaks riskieesmärkidele ja -näitajatele tuleks püstitada ka kasutuseesmärgid ja kehtestada 
kasutusnäitajad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 296
Artikli 14 lõige 1

1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid 
jätkata olemasolevate riiklike näitajate 
kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid 
jätkata olemasolevate riiklike näitajate 
kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid, mis peavad olema 
kooskõlas direktiivi nõuetega ja seotud nii 
pestitsiidide kasutusega seonduvate tervise-
kui ka keskkonnariskidega. Lisaks kõikide 
teiste asjaomaste sidusrühmade 
kaasamisele nõutakse üldsuse kaasamist 
riiklike näitajate kehtestamisse ja 
arendamisse. See sisaldab nõuet, et üldsuse 
kaasamisele kaasaaitamiseks peab kogu 
üldsusel olema teabele juurdepääs.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas põhjenduse 15 jaoks soovitatud muudatusettepanekuga. Liikmesriikidele 
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tuleb selgitada, et riiklikud näitajad on seotud nii pestitsiidide kasutamisega seonduvate 
tervise- kui ka keskkonnariskidega. Samuti tuleb liikmesriikidele selgitada, millised on nõuded 
üldsuse kaasatusele riiklike näitajate väljaarendamisse, kehtestamisse, toimimisse ja 
muutmisse, et need oleksid kooskõlas direktiivi 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse 
kaasamine, sisuga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 297
Artikli 14 pealkiri ja lõige 1

Näitajad Teabevahetus 
1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad 
liikmesriigid jätkata olemasolevate riiklike 
näitajate kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Muudatusettepanek 298
Artikli 14 lõike 2 punkt a

(a) välja arvutada ühised ja ühtlustatud 
riskinäitajad riiklikul tasandil;

a) välja arvutada ühised ja ühtlustatud riski-
ja kasutusnäitajad riiklikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 299
Artikli 14 lõike 2 punkt c
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(c) määrata kindlaks prioriteetsed 
toimeained või prioriteetsed põllukultuurid 
või mittesäästlikud tavad, mis nõuavad 
erilist tähelepanu, või head tavad, mida saab 
võtta eeskujuks käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamisel, mis on seotud 
taimekaitsevahenditest tulenevate riskide ja 
sõltuvuse vähendamisega.

c) määrata kindlaks prioriteetsed toimeained 
või prioriteetsed põllukultuurid või 
mittesäästlikud tavad, mis nõuavad erilist 
tähelepanu, või head tavad, mida saab võtta 
eeskujuks käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamisel, mis on seotud pestitsiididest 
tulenevate tervise- ja keskkonnariskide, 
sealhulgas ohtude ja sõltuvuse 
ennetamisega; edendada ja julgustada 
taimekaitse keemiavabade alternatiivide 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervisega seotud riske tuleb täielikult ennetada, mitte ainult vähendada. See on 
kooskõlas varasemate välja pakutud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 300
Artikli 14 lõike 2 punkt c

(c) määrata kindlaks prioriteetsed 
toimeained või prioriteetsed põllukultuurid 
või mittesäästlikud tavad, mis nõuavad 
erilist tähelepanu, või head tavad, mida saab 
võtta eeskujuks käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamisel, mis on seotud 
taimekaitsevahenditest tulenevate riskide ja 
sõltuvuse vähendamisega.

c) määrata kindlaks prioriteetsed toimeained 
või prioriteetsed põllukultuurid või 
mittesäästlikud tavad, mis nõuavad erilist 
tähelepanu, või head tavad, mida saab võtta 
eeskujuks käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamisel, mis on seotud pestitsiididest 
tulenevate tervise- ja keskkonnariskide, 
sealhulgas ohtude ja sõltuvuse 
vähendamisega; edendada ja julgustada 
taimekaitse keemiavabade alternatiivide 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 301
Artikli 14 lõige 3

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele.

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele ja teevad 
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kõnealuse teabe üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio 

Muudatusettepanek 302
Artikli 14 lõige 3

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele.

3. Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt 
teostatud hindamiste tulemused komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele ning üldsusele.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas varasemate väljapakutud muudatusettepanekutega, mis käsitlevad üldsuse 
ja kõikide sidusrühmade kaasamist. (Lucas)

Vt artikli 14 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust. (Wijkman + Davies ja teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Muudatusettepanek 303
Artikli 14 lõike 4 teine lõik

4. Komisjon kasutab määruse (EÜ) 
nr [ESTAT...] kohaselt kogutud statistilisi 
andmeid ja lõikes 3 osutatud teavet 
riskinäitajate väljaarvutamiseks ühenduse 
tasandil, et hinnata pestitsiidide kasutamisest 
tulenevate riskidega seotud suundumusi.

4. Komisjon kasutab määruse (EÜ) 
nr [ESTAT...] kohaselt kogutud statistilisi 
andmeid ja lõikes 3 osutatud teavet riski- ja 
kasutusnäitajate väljaarvutamiseks 
ühenduse tasandil, et hinnata pestitsiidide 
kasutamisest tulenevate riskidega seotud 
suundumusi.

Or. en

Selgitus

Lisaks riskieesmärkidele ja -näitajatele tuleks püstitada ka kasutuseesmärgid ja kehtestada 
kasutusnäitajad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 304
Artikli 14 lõige 5

5. Lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel 
arvutatakse riskinäitajad välja 
andmesisendite alusel, mis käsitlevad ohte 
ja kokkupuudet, pestitsiidide kasutamist 
hõlmavaid registrikandeid, andmeid 
pestitsiidide tunnuste kohta, ilmastiku- ja 
pinnaseandmeid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 305
Artikli 14 lõige 5

5. Lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel 
arvutatakse riskinäitajad välja 
andmesisendite alusel, mis käsitlevad ohte ja 
kokkupuudet, pestitsiidide kasutamist 
hõlmavaid registrikandeid, andmeid 
pestitsiidide tunnuste kohta, ilmastiku- ja 
pinnaseandmeid.

5. Lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel 
arvutatakse riski- ja kasutusnäitajad välja 
andmesisendite alusel, mis käsitlevad ohte ja 
kokkupuudet, pestitsiidide kasutamist 
hõlmavaid registrikandeid, andmeid 
pestitsiidide tunnuste kohta, ilmastiku- ja 
pinnaseandmeid.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 14 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust. (Wijkman + Davies ja teised)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 306
Artikli 14 lõige 5 a (uus)

5 a. Teabe kogumine ei või ühenduse 
põllumajandustootjatele ja veinitootjatele 
kehtestada ühtegi lisanõuet nõutavate 
dokumentide kohta ega ühtegi 
põhjendamatut nõuet teabe kättesaadavaks 
tegemiseks.

Or. fr

Selgitus

Põllumajandustootjad ja veinitootjad on juba seotud ulatuslike kohustustega seoses 
dokumentide ja aruannete esitamisega. Kui mõnes tulevikuetapis tekiks statistiline 
reguleerimine seoses taimekaitsevahenditega, tuleks hoolt kanda tagamise eest, et see ei 
kehtestaks põllumajandustootjatele ja veinitootjatele ühtegi lisa- või põhjendamatut kohustust 
seoses aruannetest ja muudest dokumentidest teavitamise ja nende esitamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 307
Artikli 14 lõige 5 a (uus)

5 a. Liikmesriigid teostavad järelevalvet 
pestitsiididest sõltuvuse ja riskide 
vähendamisel tehtavate edusammude üle, 
kogudes järgmist teavet:
– põllukultuurides ja pinnavees, sealhulgas 
erinevates põllumajandusliku tootmise 
piirkondades paiknevates kraavides 
kasutatud toimeainete esinemissagedus;
– mitmete toimeainete 
põllumajandustoodetes ja pinnavees 
esinemise sagedus;
– toimeainete kasutamine kilogrammides 
hektari kohta üksikute põllukultuuride 
puhul aastas ja aastast aastasse saavutatud 
vähendamine;
– integreeritud kahjuritõrje kasutamise 
ulatus ja keemiavabade meetodite ja tavade 
kasutamine põllukultuurides ning aastast 
aastasse tehtud edusammud;
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Liikmesriigid koguvad järgmist teavet, kui 
see on kättesaadav:
– andmed erinevate põllumajandusliku 
tootmise piirkondade õhus esinevate 
toimeainete kohta;
– toimeainete käitlemine üksikute 
põllukultuuride puhul ja aastast aastasse 
saavutatud vähendamine.
Liikmesriigid saadavad teabe komisjonile.

Or. en

Selgitus

Komisjonile tuleks anda riiklike kasutamise vähendamise kavade üle järelevalve pidamiseks 
igas liikmesriigis teavet. See võimaldab liikmesriikide vahelist teabevahetust ning võimaldab 
komisjonil töötada välja vahendid toimeainete kasutamise vähendamise paremaks 
ühtlustamiseks liikmesriikides. Kõnealust teavet on võimalik kasutada ka heade tavade 
omaksvõtmiseks, innovatsiooni ergutamiseks ja selleks, et aidata põllumajandustootjatel 
saavutada tulemuslikumaid kasvatusmeetodeid ja paremaid majandustulemusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 308
Artikli 15 pealkiri ja lõiked -1 ja -2 (uus

Aruandlus Andmete säilitamine ja aruandlus

-1. Pestitsiididega kauplejad säilitavad 
andmeid, mis näitavad kõikide pestitsiidide 
või pestitsiididega töötlemiseks kasutatavate 
seadmete vastuvõtmist, müüki, tarnet või 
nendest muul viisil vabanemist kahe aasta 
pikkuse ajavahemiku jooksul.

-2. Kõik pestitsiididega seotud operaatorid 
peavad registrit, säilitades kõik andmed 
pestitsiididega töötlemiste kohta, selle, kus 
neid läbi viidi, ja kõik tähelepanekud 
nimetatud töötlemiste keskkonnamõju 
kohta. Kõnealused registrid on avatud 
pädevale asutusele nõudmise korral 
kontrollimiseks. Pädev asutus edastab 
kõnealuse teabe huvitatud sidusrühmadele, 
nagu elanikud ja kõrvalseisjad.
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Or. en

Selgitus

Sellised arvestuse pidamise kohustused on juba praktikas kasutusel pestitsiididega tegelevate 
operaatorite puhul, kes vastavad EUREPGAPi standarditele või integreeritud kahjuritõrje 
standarditele, mida toetavad põllumajandustootjate ühendused ja kooperatiivid üle kogu 
Euroopa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 309
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja esitab talle hinnangu 
riiklike tegevuskavade kohta ning teeb 
vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Liikmesriigid annavad komisjonile igal 
aastal oma riiklike tegevuskavade kohta 
aru.

Or. nl

Selgitus

Oluline on näidata ära konkreetne komisjoni poolse aruandmise ajakava ja samal ajal 
sätestada, milliste ajavahemike jooksul peavad liikmesriigid komisjonile aru andma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 310
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab iga viie aasta järel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ja 
riiklikest tegevuskavadest ning teeb 
vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
kolme aasta järel aruande oma riiklike 
tegevuskavade elluviimise kohta.

Or. fr
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Selgitus

Korrapäraselt esitatud aruanne eeskirjade täitmisel tehtud edusammude kohta on keskse 
tähtsusega tagamaks, et kavandatavad õigusaktid on edukad. See võimaldab liikmesriikidel 
omavahel kogemusi jagada ning komisjonil riigisiseseid programme hinnata ning vajaduse 
korral annab see võimaluse teha ettepanekuid mis tahes nõutavateks muudatusettepanekuteks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 311
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vähemalt iga viie aasta järel aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ning teeb vajaduse korral 
muudatusettepanekuid.

Or. en

Selgitus

Minimaalne 5aastane sagedus annab kõikidele Euroopa Parlamendi ametiaegadele 
võimaluse edusammud üle vaadata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 312
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja esitab talle hinnangu 
riiklike tegevuskavade kohta ning teeb 
vajaduse korral muudatusettepanekuid. 
Liikmesriigid vaatavad oma riiklikud 
tegevuskavad läbi vähemalt üks kord iga 
kahe aasta tagant ja annavad igal aastal 
komisjonile oma riiklikest tegevuskavadest 
aru.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega seotud riske ja võimalikku tervist kahjustavat mõju, nii 
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ägedat kui ka kroonilist, ning seda, et komisjon on tunnistanud, et kehtivas õiguslikus 
raamistikus esineb puudusi, ja et tegeliku kasutamisetapiga ei ole piisavalt tegeldud, on 
liikmesriikidel vaja riiklikud tegevuskavad vähemalt üks kord iga kolme aasta tagant läbi 
vaadata ja edastada need igal aastal mis tahes muutuste või arengute kontrollimiseks 
komisjonile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 313
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja esitab talle hinnangu 
riiklike tegevuskavade kohta ning teeb 
vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Liikmesriigid annavad komisjonile igal 
aastal oma riiklike tegevuskavade kohta 
aru.

Or. en

Selgitus

Korrapärane aruandmine rakendamisel tehtud edusammudest on edu võti. See võimaldab 
liikmesriikidevahelist kogemuste vahetamist, riiklike tegevuskavade hindamist komisjoni poolt 
ja vajaduse korral muudatusettepanekute rakendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 314
Artikkel 15

Aruandlus Andmete säilitamine ja aruandlus

1. Pestitsiididega kauplejad säilitavad 
andmeid, mis näitavad kõikide pestitsiidide
või pestitsiididega töötlemiseks kasutatavate 
seadmete vastuvõtmist, müüki, tarnet või 
nendest muul viisil vabanemist kahe aasta 
pikkuse ajavahemiku jooksul.
2. Kõik pestitsiididega seotud operaatorid 
peavad registrit, säilitades kõik andmed 
pestitsiididega töötlemiste kohta, selle, kus 
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neid läbi viidi, ja kõik tähelepanekud 
nimetatud töötlemiste keskkonnamõju 
kohta. Kõnealused registrid on avatud 
pädevale asutusele nõudmise korral 
kontrollimiseks.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

3. Komisjon annab iga kolme aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja esitab hinnangu riiklike 
tegevuskavade kohta ning teeb vajaduse 
korral muudatusettepanekuid.

Or. en

Selgitus

Sellised arvestuse pidamise kohustused on juba praktikas kasutusel pestitsiididega tegelevate 
operaatorite puhul, kes vastavad EUREPGAPi standarditele või integreeritud kahjuritõrje 
standarditele, mida toetavad põllumajandustootjate ühendused ja kooperatiivid üle kogu 
Euroopa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 315
Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ja esitab hinnangu riiklike 
tegevuskavade kohta ning teeb vajaduse 
korral muudatusettepanekuid.

Liikmesriigid esitavad komisjonile igal 
aastal oma riiklike tegevuskavade kohta 
aruande.

Or. fr

Selgitus

Korrapäraselt esitatud aruanne eeskirjade täitmisel tehtud edusammude kohta on keskse 
tähtsusega tagamaks, et kavandatavad õigusaktid on edukad, kuna see võimaldab kogemuste 
vahetamist liikmesriikide vahel. Lisaks peab komisjon riiklikke programme hindama ja peab 
olema võimalus teha muudatusettepanekuid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 316
Article 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga viie aasta järel aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Or. de

Selgitus

Nõukogule ja Euroopa Parlamendile tuleb aru anda iga viie aasta järel, seetõttu on kindla 
tähtaja kehtestamine otstarbekas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 317
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Andmete säilitamine

Taimekaitsevahendite professionaalsed 
kasutajad säilitavad andmeid 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta 
vähemalt 10 aastat alates kasutamise 
lõpetamisest.
Nad teevad kõnealustes andmetes sisalduva 
teabe nõudmise korral kättesaadavaks 
pädevale asutusele. Samuti teevad nad 
kõnealuse teabe kättesaadavaks naabritele 
ja elanikele, jaemüüjatele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu. Teave pestitsiidide kasutamise 
kohta asjaomasel põllumajandustootel 
esitatakse jaemüüjatele ja hulgimüüjatele 
pestitsiidipassi vormis.

Or. en

Selgitus

Jaemüüjad ja hulgimüüjad on palunud igakülgset teavet pestitsiidide kohta, mida on 
asjaomase toote puhul kasutatud, et rakendada paremini jälgitavuse nõudeid ja parandada 
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pestitsiidijääkide analüüsi oma kvaliteediskeemide raames. Esmatootjad peaksid olema 
kohustatud andma oma klientidele nõudmise korral käesoleva määruse nõuete kohaselt 
säilitatavat teavet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 318
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Teabevahetus ja head tavad

Komisjon kehtestab platvormi teabe ja 
heade tavade vahetuseks pestitsiidide 
säästva kasutamise ja integreeritud 
kahjuritõrje valdkonnas.

Or. nl

Selgitus

Pestitsiidide säästva kasutamise ja integreeritud kahjuritõrje oluline komponent on teabe- ja 
heade tavade vahetus liikmesriikide ja teiste huvitatud isikute vahel. See tähendab, et ratast ei 
pea iga kord uuesti leiutama. Kaasata võib olemasolevad algatused (näiteks Euroopa algatus 
põllumajanduse säästva arengu kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 319
Artikkel 19

Kulud Andmebaas 
Pestitsiidide säästva kasutamise alaste 
ühtlustatud poliitikasuundade ja süsteemide 
rajamise toetuseks võib komisjon rahastada:

Pestitsiidide säästva kasutamise alaste 
ühtlustatud poliitikasuundade ja süsteemide 
rajamise tagamiseks Euroopa siseturul võib 
komisjon rahastada

a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas 
asjakohase andmebaasi arendamist kõikide 
pestitsiidide riskinäitajate kohta andmete 
kogumiseks ja talletamiseks ning kõnealuse 
teabe pädevatele asutustele, teistele 
huvitatud isikutele ja avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks;

ühtlustatud süsteemi, sealhulgas asjakohase 
andmebaasi arendamist kõikide 
pestitsiididega seotud andmete kogumiseks 
ja talletamiseks ning kõnealuse teabe 
pädevatele asutustele ning teistele huvitatud 
isikutele kättesaadavaks tegemiseks;

b) õigusaktide koostamiseks ja 
arendamiseks vajalike uuringute 



AM\662795ET.doc 161/180 PE 388.389v01-00
Freelance-tõlge

ET

läbiviimist, sealhulgas käesoleva direktiivi 
lisade kohandamist vastavalt tehnika 
arengule;
c) suuniste ja heade tavade arendamist 
käesoleva direktiivi rakendamiseks.

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks on lihtsustamine, sest liikmesriikides on rakendusmäärused ja suunised juba välja 
töötatud ning tagada tuleb nende eeskirjade läbivaatamine liikmesriikide poolt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Muudatusettepanek 320
Artikli 19 punkt a

a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas 
asjakohase andmebaasi arendamist kõikide 
pestitsiidide riskinäitajate kohta andmete 
kogumiseks ja talletamiseks ning kõnealuse 
teabe pädevatele asutustele, teistele 
huvitatud isikutele ja avalikkusele 
kättesaadavaks tegemiseks;

a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas 
asjakohase andmebaasi arendamist kõikide 
pestitsiidide riski- ja kasutusnäitajate kohta 
andmete kogumiseks ja talletamiseks ning 
kõnealuse teabe pädevatele asutustele, 
teistele huvitatud isikutele ja avalikkusele 
kättesaadavaks tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 14 lõike 2 punkti a selgitust. (Ferreira)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 321
Artikkel 20

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [jõustumise kuupäev 
+ kaks aastat]. Liikmesriigid teatavad 
kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [jõustumise kuupäev 
+ viis aastat]. Liikmesriigid teatavad 
kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 
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vastavustabeli. vastavustabeli.
Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile.

Or. de

Selgitus

Kuna rakendussätted on liikmesriikides juba praegu olemas, tuleks kohandamise tähtajaks 
määrata viis aastat. Vahepealsel ajal on pestitsiidide korrektne kasutamine tagatud eelmise 
määruse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 322
Artikli 20 lõike 1 teine lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [jõustumise kuupäev 
+ kaks aastat]. Liikmesriigid teatavad 
kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [jõustumise kuupäev 
+ üks aasta]. Liikmesriigid teatavad 
kõnealustest normidest viivitamata 
komisjonile. Nad edastavad komisjonile 
kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate 
sätete ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutuse riske ning ägedat ja kroonilist tervist kahjustavat mõju ja 
seda, et komisjon on tunnistanud, et kehtivas õiguslikus raamistikus esineb puudusi, ning et 
tegeliku kasutamisetapiga ei ole piisavalt tegeldud, peaksid liikmesriigid jõustama seadused, 
määrused ja haldusnormid, mis peavad olema käesoleva direktiiviga kooskõlas – ja seda 
lühema ajavahemiku pärast kui kaks aastat alates direktiivi jõustumisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 323
I lisa punkt 1
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1. kõik asjakohased pestitsiidide ja nende 
kasutamise alased õigusaktid;

1. kõik asjakohased pestitsiidide ja nende 
kasutamise alased õigusaktid, 
pestitsiidimärgised ja märgistamissüsteem, 
pestitsiididealane terminoloogia, 
pestitsiidiohutus, toksilisus ja ökotoksilisus;

Or. en

Selgitus

Täiendused koolitusprogrammide kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 324
I lisa punkti 2 alapunkt a

– a) riskid inimestele (operaatorid, 
elanikud, kõrvalseisjad, töödeldud 
piirkondadesse sisenevad inimesed ja 
töödeldud kaupu käitlevad või tarbivad 
inimesed) ja selliste tegurite nagu 
suitsetamine ärritav mõju,

a) riskid inimestele (operaatorid, elanikud, 
kõrvalseisjad, töödeldud piirkondadesse 
sisenevad inimesed ja töödeldud kaupu 
käitlevad või tarbivad inimesed) ning kõik 
võimalikud ägedad ja kroonilised 
pikaajalised kokkupuutest tingitud tervist 
kahjustavad mõjud ja selliste tegurite nagu 
suitsetamine ärritav mõju,

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutajad peavad olema täiesti teadlikud pestitsiidide kasutamise riskidest ja 
võimalikust ägedast ja kroonilisest pikaajalisest tervist kahjustavast mõjust. (Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Igaüks, kes kasutab pestitsiide, peab olema täiesti teadlik pestitsiidide kasutamise riskidest ja 
võimalikust ägedast ja kroonilisest pikaajalisest tervist kahjustavast mõjust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 325
I lisa punkti 2 alapunkt a

– a) riskid inimestele (operaatorid, 
elanikud, kõrvalseisjad, töödeldud 
piirkondadesse sisenevad inimesed ja 

a) riskid inimestele (operaatorid, elanikud, 
kõrvalseisjad, töödeldud piirkondadesse 
sisenevad inimesed ja töödeldud kaupu 
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töödeldud kaupu käitlevad või tarbivad 
inimesed) ja selliste tegurite nagu 
suitsetamine ärritav mõju,

käitlevad või tarbivad inimesed) ja selliste 
tegurite nagu suitsetamine, söömine või
asjakohase kaitsevarustuse mittekandmine, 
ärritav mõju,

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 326
I lisa punkti 2 alapunkt b

– b) pestitsiidimürgistuse sümptomid 
ja esmaabimeetmed,

b) pestitsiidimürgistuse sümptomid ja 
esmaabimeetmed ning kroonilised ja 
ägedad tervisekahjustused,

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 327
I lisa punkti 2 alapunkt c

c) riskid sihtrühmavälistele taimedele, 
kasulikele putukatele, elusloodusele, 
bioloogilisele mitmekesisusele ja 
keskkonnale üldiselt;

c) riskid sihtrühmavälistele taimedele, 
kasulikele putukatele, elusloodusele, 
bioloogilisele mitmekesisusele ja 
keskkonnale üldiselt, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajanduses pestitsiidide 
kasutamisest tingitud kahjulikule mõjule 
(näiteks looduslike vaenlaste kadu ning 
putukate tolmlemine);

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide kasutamisel on põllumajanduses mitmeid väliskulusid ning seepärast tuleks 
koolitusprogrammidesse lisada teadmised kõnealusest kahjulikust mõjust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 328
I lisa punkt 3

3. integreeritud kahjuritõrje strateegiate ja 
tehnikate, integreeritud põllukultuuride 
majandamise strateegiate ja tehnikate ning 
mahepõllunduspõhimõtete mõisted; teave 
integreeritud kahjuritõrje üldiste ja 
konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud 
standardite kohta;

3. integreeritud põllukultuuride majandamise 
strateegiate ja tehnikate, bioloogiliste, 
biotehnoloogiliste, keemiliste, kultuuriliste 
või taimekasvatusmeetmete mõistliku 
kasutamise ning mahepõllunduspõhimõtete 
mõisted; teave integreeritud kahjuritõrje 
üldiste ja konkreetsetele põllukultuuridele 
kohandatud standardite kohta ning 
looduslike kahjuritõrjevahendite 
kasutamise ergutamine;

Or. pl

Selgitus

Koolitusprogrammid peaksid sisaldama materjali hea põllumajandustava kohta kooskõlas 
direktiiviga 91/414/EMÜ (integreeritud tõrje määratlus) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 91/2005 taimses ja loomses toidus ja 
söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ muutmise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 329
I lisa punkt 3

3. integreeritud kahjuritõrje strateegiate ja 
tehnikate, integreeritud põllukultuuride 
majandamise strateegiate ja tehnikate ning 
mahepõllunduspõhimõtete mõisted; teave 
integreeritud kahjuritõrje üldiste ja 
konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud 
standardite kohta;

3. integreeritud kahjuritõrje strateegiate ja 
tehnikate, integreeritud põllukultuuride 
majandamise strateegiate ja tehnikate ning 
mahepõllunduspõhimõtete mõisted; teave 
taimekaitse ning kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
keemiavabade alternatiivide üldiste ja 
konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud 
standardite, meetodite ja tavade kohta;

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul toimub pestitsiidi kasutamine vaid „kosmeetilistel” eesmärkidel, mis ei ole 
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seotud ühegi konkreetse kahjuri või haigusega ja ei ole seega mõeldud kahjuritõrjeks või 
taimekaitseks. Arvestades tunnustatud riske ja ägedat ning kroonilist kahjulikku mõju 
inimeste tervisele, nagu üksikasjalikumalt ja täielikumalt esitatud temaatilise strateegia mõju 
hindamises, tuleb liikmesriikidel edendada ja julgustada taimekaitse ja kahjuritõrje ning 
põllukultuuride majandamise keemiavabade alternatiivide laiaulatuslikku kasutuselevõtmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 330
I lisa punkt 3

3. integreeritud kahjuritõrje strateegiate ja 
tehnikate, integreeritud põllukultuuride 
majandamise strateegiate ja tehnikate ning 
mahepõllunduspõhimõtete mõisted; teave 
integreeritud kahjuritõrje üldiste ja 
konkreetsetele põllukultuuridele kohandatud 
standardite kohta;

3. integreeritud kahjuritõrje strateegiate ja 
tehnikate, integreeritud põllukultuuride 
majandamise strateegiate ja tehnikate ning 
mahepõllunduspõhimõtete ja keemiavabade 
põllukultuuride kaitse, eelkõige 
ennetusmeetodite ja bioloogilise kontrolli 
meetodite mõisted; teave integreeritud 
kahjuritõrje üldiste ja konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud standardite 
kohta;

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 331
I lisa punkt 4

4. algatus võrdlushinnanguteks kasutaja 
tasandil, et aidata professionaalsetel 
kasutajatel teha kõige sobivamaid valikuid 
kõikide lubatud toodete hulgast konkreetse 
kahjuriprobleemi puhul konkreetses 
olukorras;

4. algatus võrdlushinnanguteks kasutaja 
tasandil, et aidata professionaalsetel 
kasutajatel teha kõige sobivamaid valikuid 
kõikide lubatud toodete hulgast konkreetse 
kahjuriprobleemi puhul konkreetses 
olukorras, valides inimeste tervisele ja 
keskkonnale kõige vähem ohtliku vahendi;

Or. en
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Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Jill Evans

Muudatusettepanek 332
I lisa punkt 5

5. meetmed riskide vähendamiseks 
inimestele, sihtrühmavälistele liikidele ning 
keskkonnale: ohutud töötavad pestitsiidide 
ladustamiseks, käitlemiseks ja segamiseks 
ning tühjade pakendite, muude saastatud 
materjalide ja kontsentreeritud või 
lahustatud kujul esinevate 
pestitsiidiülejääkide kõrvaldamiseks 
(sealhulgas paagisegud); soovitatav meetod 
töötaja pestitsiididega kokkupuute 
vältimiseks (isiklikud kaitsevahendid); 

5. meetmed riskide vähendamiseks 
inimestele, sihtrühmavälistele liikidele ning 
keskkonnale: ohutud töötavad pestitsiidide 
ladustamiseks, käitlemiseks ja segamiseks 
ning tühjade pakendite, muude saastatud 
materjalide ja kontsentreeritud või 
lahustatud kujul esinevate 
pestitsiidiülejääkide kõrvaldamiseks 
(sealhulgas paagisegud); soovitatav meetod 
töötaja pestitsiididega kokkupuute 
vältimiseks (isiklikud kaitsevahendid);
teadmised kõikide võimalike kokkupuudete 
tegurite kohta, sealhulgas pikaajaline 
kokkupuude õhus esinevate pestitsiididega, 
töötlemise, taasaktiveerimise, sademete 
järgne kokkupuude aurudega, 
väliskasutusest edasi kantud ja siseõhu 
keskkonda uuesti levitatud pestitsiididega, 
kokkupuude segude, õietolmule või 
põllukultuuritolmule (nt saagikoristuse 
ajal) kantud pestitsiidijääkidega, saastunud 
pinnase levimine ja kaugkanne;

Or. en

Selgitus

Igaüks, kes kasutab pestitsiide, peab olema täiesti teadlik kõikidest võimalikest 
kokkupuuteteguritest ja nendega seotud riskidest mitte ainult nende endi tervise, vaid kõikide 
teiste tervise suhtes, kes võivad kokkupuutes olla – eelkõige elanikud ja kogukonnad, kes 
elavad põldude läheduses, millele on pestitsiidi pihustatud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Muudatusettepanek 333
I lisa punkt 6
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6. töötlemisseadmete tööks ettevalmistamise 
toimingud, sealhulgas nende kalibreerimine 
ja nende reguleerimine viisil, et nendega 
kaasneksid minimaalsed riskid kasutajale, 
teistele inimestele, sihtrühmavälistele 
looma- ja taimeliikidele, bioloogilisele 
mitmekesisusele ja keskkonnale;

6. töötlemisseadmete tööks ettevalmistamise 
toimingud, sealhulgas nende kalibreerimine 
ja nende reguleerimine viisil, et nendega 
kaasneksid minimaalsed riskid kasutajale, 
teistele inimestele, sihtrühmavälistele 
looma- ja taimeliikidele, bioloogilisele 
mitmekesisusele, keskkonnale ja 
veeressurssidele;

Or. en

Selgitus

Vaja on tugevamat konkreetset viidet veeressursside kaitsmisele. Samuti on vaja tagada, et 
võetaks meetmed äärmuslike ilmastikutingimuste ja võimaliku veekogudesse leostumise 
puhuks. Ilmastikul on saastumisele väga oluline mõju. Märg pinnas tekitab palju suuremaid 
pestitsiidide valgumise riske. Tugevad tormid võivad suurendada märkimisväärselt nii 
aedadest kui ka põldudelt valgumise riske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 334
I lisa punkt 7

7. töötlemisseadmete kasutamine ja 
hooldamine ning konkreetsed 
pihustusmeetodid (nt väikesemahuline 
pihustus, vähese pihustusnihkega 
pihustusotsakud) ning kasutatavate pihustite 
tehnilise kontrolli eesmärgid ja 
pihustuskvaliteedi parandamise meetodid;

7. töötlemisseadmete kasutamine ja 
hooldamine ning konkreetsed 
pihustusmeetodid (nt väikesemahuline 
pihustus, vähese pihustusnihkega 
pihustusotsakud) pestitsiidide kasutamise, 
triivi ja nendega seotud riskide 
vähendamiseks ning kasutatavate pihustite 
tehnilise kontrolli eesmärgid ja 
pihustuskvaliteedi parandamise meetodid;

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Muudatusettepanek 335
I lisa punkt 8
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8. hädaabitoimingud inimeste tervise ja
keskkonna kaitseks juhusliku 
mahavalgumise või saastamise korral;

8. hädaabitoimingud inimeste tervise,
keskkonna ja veeressursside kaitseks 
juhusliku mahavalgumise, saastamise või 
äärmuslike ilmastikutingimuste korral, mis 
põhjustaksid pestitsiidide leostumise ohu;

Or. en

Selgitus

Vaja on tugevamat konkreetset viidet veeressursside kaitsmisele. Samuti on vaja tagada, et 
võetaks meetmed äärmuslike ilmastikutingimuste ja võimaliku veekogudesse leostumise 
puhuks. Ilmastikul on saastumisele väga oluline mõju. Märg pinnas tekitab palju suuremaid 
pestitsiidide valgumise riske. Tugevad tormid võivad suurendada märkimisväärselt nii 
aedadest kui ka põldudelt valgumise riske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 336
I lisa punkt 10 a (uus)

10 a. konkreetsed kategooriad, mille osas 
võib pestitsiididega seotud operaatorit 
litsentsida, mis sisaldavad järgmist:
a) põllumajanduslike kahjurite tõrje;
b) metsakahjurite tõrje;
c) seemnete töötlemine;
d) vees elavate kahjurite tõrje;
e) kahjuritõrje teemaadel;
f) rahvatervist ohustavate kahjurite tõrje;
g) näriliste arvukust reguleeriv 
kahjuritõrje.

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 1 selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Muudatusettepanek 337
I lisa punkt 10 a (uus)

10 a. eriline ettevaatus veepoliitika 
raamdirektiivi artklitega 6 ja 7 kehtestatud 
kaitsealadel.

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt nõuab erilist kaitset ja hoolitsust pinnavee, põhjavee ja 
veest otseselt sõltuvate elupaikade ning liikide ja joogiveekogude säilitamine. Oluline on 
määratleda see koolitusprogrammide raames, et professionaalsed kasutajad, levitajad ja 
nõuandjad oleksid kõnealustest vajadustest teadlikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Muudatusettepanek 338
III lisa punkt 10 b (uus)

10 b. riskipõhised lähenemisviisid, mis 
võtavad arvesse kohalike valglate 
muutujaid, nagu kliima, pinnas, 
põllukultuuride liigid, kallakud.

Or. en

Selgitus

Programmid peaksid sisaldama ka riski hindamise alaste teadmiste arendamist, milles 
võetakse heade tavade osana arvesse kohalikke olusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 339
II lisa

Kõnealune lisa on välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
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Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 340
II a lisa (uus)

II a lisa 
Riigi taustaaruande minimaalsed 

elemendid 
A osa. Elemendid, mis tuleb kaasata 
esialgsetesse riiklikesse pestitsiidide 
kasutamise vähendamist käsitlevatesse 
uuringutesse
Praeguste olude kirjeldus:
• teadaolev teave pestitsiidide tootmise, 
impordi, ekspordi, müügi ja levitamise 
kohta;
• praegused pestitsiidide tarbimise mudelid 
(kasutatud toimeainete üldkogused, kõikide 
pestitsiidide konkreetsed kogused seoses 
peamiste põllukultuuride puhul kasutatud 
konkreetsete rakenduste ja 
mittepõllumajanduslike kasutamise 
(eelkõige avalikes kohtades) viisidega; 
töötlemissageduse indeksi arvutamine);
• praeguste pestitsiidide kasutamise 
mudelite poolt keskkonnale, toiduahelale ja 
inimeste tervisele avalduvate mõjude 
kirjeldus, mis põhineb olemasolevate 
järelevalveprogrammide kaudu kogutud 
andmetel;
• ülevaade kehtivatest õigusaktidest ja 
poliitilistest vahenditest ning nende 
tulemuslikkusest;
• hinnang vajaduse kohta pestitsiidide 
järele;
• mis tahes lüngad eespool mainitud teabes. 
Pestitsiidide vähendamise stsenaariumid:
• kasutamise vähendamine 30% ja 50% 
võrra, mida mõõdetakse töötlemissageduse 
indeksiga.
Erinevate stsenaariumide rakendamise 
tagajärgede hinnang:
• mõju keskkonnale (sealhulgas 
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energiatarbimine, kasvuhoonegaasid);
• mõju rahvatervisele (töötajad, elanikud, 
kõrvalseisjad, toidujäätmed);
• mõju põllumajandustoodangule; 
• erinevate stsenaariumide majanduslikud 
kulud ja tulud (sealhulgas peidetud kulude 
vähendamine).
Stsenaariumide saavutamiseks vajalike 
elementide kindlaksmääramine ja 
hindamine:
• direktiivis sätestatud elementide mõju 
kasutamise vähendamise saavutamisele;
• täiendav vajalik teaduslik teave ja teave 
selle kohta, kuidas seda koguda, nt 
täiendav järelevalvesuutlikkus, 
uurimisasutused;
• täiendav suutlikkus, mis on vajalik 
pestitsiidide kasutamise vähendamise 
elluviimiseks, nt teenused põllumajanduse 
laiendamise valdkonnas, kasutamise 
kontrolli järelevalvajad; 
• võimalikud rahastamisallikad erinevate 
stsenaariumide elluviimiseks, sealhulgas 
maksud.
Järeldused
• Saavutatavad eesmärgid, et vähendada 
pestitsiidide kasutamist konkreetsetel 
põllukultuuridel ning 
mittepõllumajanduslikus kahjuritõrjes, ka 
üleriigiliselt, mis vastavad vähemalt artiklis 
6 sätestatud kohustuslikele 
vähendamiseesmärkidele ja mille eesmärk 
on saavutada aja jooksul täiendav 
kasutamise vähendamine.
B osa. Elemendid, mis tuleb kaasata 
järgmistesse riigisisestesse pestitsiidide 
kasutamise vähendamist käsitlevatesse 
uuringutesse
• Hinnang eelneva kolme aasta 
kogemustele, mis on seotud pestitsiidide 
vähendamise programmide elluviimisega.
• Teised elemendid, nagu sätestatud 
eespool.
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Järgmiseks ajavahemikuks uute 
eesmärkide püstitamine.

Or. en

Selgitus

Kõnealune uus lisa on vajalik liikmesriikide juhenddokumendina riigi taustaaruande 
koostamiseks ja selleks, et tagada liikmesriikide aruannete ja Euroopa Komisjoni poolne kogu 
ELi olukorra hindamise ühtlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Muudatusettepanek 341
II b lisa (uus)

II b lisa 
Minimaalsed elemendid pestitsiididega 

seotud riskide ja pestitsiidide kasutamise 
riiklikes tegevuskavades

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed eesmärgid:
• vahe-eesmärgid riskide ja kasutamise 
vähendamiseks, mida mõõdetakse 
töötlemissageduse indeksiga;
• konkreetsete sihtrühmade või 
kasutamisviiside osas seatud eesmärgid, nt 
riigiasutused, põllumajandustootjad, 
transpordiettevõtjad;
• eesmärgid kasutamise vähendamiseks 
pestitsiiditundlikel aladel;
• eesmärgid pestitsiidide ja nende jääkide 
järkjärgulise kõrvaldamise saavutamiseks 
põhjaveest ja mujalt keskkonnast;
• probleemsete põllukultuuride ja/või 
piirkondade osas püstitatud eesmärgid. 
Kasutamisviiside kontrollimine:
• meetmed, et tagada integreeritud 
kahjuritõrje tavade elluviimine; 
• kontrollid, näiteks pestitsiididega 
töötlemise keelud joogiveekaevude lähedal 
või pestitsiiditundlikel aladel, nagu näiteks 
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looduskaitsealad ja puhvertsoonid;
• kontrollid, mis sisaldavad pestitsiididega 
töötlemiste keelde kõrge kokkupuuteohuga 
piirkondades, nt koolid, pargid ja teised 
üldkasutatavad alad, teeäärsed alad jne.
Teadustegevus ja laiendamine:
• pestitsiidide keemiavabade alternatiivide 
uurimine;
• näidisprogrammid selle kohta, kuidas 
keemiavabade kahjuritõrjemeetodite ja -
süsteemide abil vähendada pestitsiididega 
töötlemise sagedust;
• põllumajandusnõuandjate koolitamine 
keemiavabade kahjuritõrjemeetodite ja -
süsteemide valdkonnas;
• paremate pihustusseadmete, -meetodite ja 
-tehnikate kasutamise abil võimalike 
kasutamise vähendamise viiside uurimine. 
Teavitamine, koolitus ja väljaõpe:
• kõikide pestitsiidide valdkonnas 
tegutsevate operaatorite koolitamine 
pestitsiidide terviseohtude ja keemiavabade 
kahjuritõrjemeetodite ja -süsteemide alal;
• pestitsiidide valdkonnas tegutsevate 
operaatorite juhendamine, nt pestitsiidide 
ladustamise ja käsitsemise osas.
Pestitsiididega töötlemise seadmed:
• kasutatavate seadmete ülevaatus
Rahastamisvahendid:
• rahastamisvahendid integreeritud 
kahjuritõrje tavade elluviimiseks; 
• teiste pestitsiidide kasutamise 
vähendamise meetmete jaoks ette nähtud 
rahaline toetus;
• nõuetele vastavuse mehhanismide 
laialdasem kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Kõnealune uus lisa on vajalik liikmesriikide juhenddokumendina riiklike tegevuskavade 
elluviimiseks ja ühtluse tagamiseks liikmesriikide vahel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Muudatusettepanek 342
II c lisa (uus)

II c lisa 

Integreeritud kahjuritõrje üldiste ja 
konkreetse põllukultuuri jaoks kohandatud 

kriteeriumide osad
Integreeritud kahjuritõrje sisaldab 
vähemalt järgmisi üldkriteeriumeid:
a) teiste võimaluste seas tuleks saavutada 
kahjulike organismide ärahoidmine ja/või 
kõrvaldamine või toetamine eelkõige 
järgmistel viisidel:
• optimaalse külvikorra kasutamine, 
millega saavutatakse mullas elavate 
organismide tasakaalustatud populatsioon, 
ja kahjustamata pinnase säilitamine, et 
vältida mullas elavate kahjurite 
plahvatuslikku paljunemist ja loobuda 
mullafumigantide ja teiste pinnase 
kemikaalide kasutamisest;
• sellise mullastruktuuri ülesehitamine, mis 
on võimeline toetama kahjustamata 
põllukultuure, näiteks orgaanilise aine 
osakaalu stimuleerimise, künni sügavuse 
piiramise, erosiooni ennetamise, optimaalse 
põllukultuuride järgnevuse rakendamise 
kaudu;
• piisavate viljelustehnikate, nt vana mulla 
külviks ettevalmistamise tehnika, 
külvikuupäevad ja -tihedus, allakülv, 
optimaalne taimede vahe hindamise 
tehnika, konserveeriv mullaharimine, 
hügieenimeetmed, puude kärpimine, 
kasutamine;
• parimate olemasolevate 
resistentsete/vastupanuvõimeliste sortide 
kasutamine ning 
heakskiidetud/sertifitseeritud seemne ja 
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istutusmaterjali kasutamine;
• mullas ja mullastruktuuris juba leiduvaid 
toitaineid puudutaval teabel põhineva 
tasakaalustatud väetamise, lupjamise ja 
niisutamis-/kuivendustavade kasutamine 
kahjuritele ja haigustele vastuvõtlikkuse 
vähendamiseks; vältida tuleks põhjavee 
kasutamist niisutamiseks; 
• kahjulike organismide masinate ja 
seadmete kaudu levimise takistamine;
• oluliste kasulike organismide kaitse ja 
edendamine, näiteks ökoloogiliste 
infrastruktuuride kasutamine 
tootmiskohtade sees ja ümber, kogu 
põllupinnast eraldatav minimaalne osa, 
kahjurite looduslikke vaenlasi ligi 
meelitavate taimeliikide istutamine.
b) Kahjulikke organisme tuleb jälgida 
asjakohaste meetodite ja vahenditega. 
Selliste vahendite hulka peaksid kuuluma 
võimaluse korral teaduslikult korrektne 
hoiatamine, prognoosimine ja varajase 
diagnoosimise süsteem ning samuti 
ametialaselt kvalifitseeritud nõuandjad, 
nagu need, kes on ette nähtud riiklike ja 
erasektori teabeleviteenustega.
c) Professionaalne kasutaja peab 
järelevalve tulemustele tuginedes 
otsustama, kas ja millal rakendada 
taimekaitsemeetmeid. Otsustamise 
hädavajalikud koostisosad on tugevad ja 
teaduslikult korrektsed väärtusläved. 
Kahjulike organismide puhul tuleb enne 
töötlemisi võimaluse korral võtta arvesse 
piirkonna jaoks määratletud väärtusläved.
d) Alati, kui see on võimalik, tuleb 
keemilistele meetoditele eelistada 
bioloogilisi, füüsikalisi, mehaanilisi ja 
muid keemiavabu meetodeid. Umbrohu 
vastu tuleks eelistada mehaanilist 
umbrohutõrjet või muid keemiavabu 
meetodeid, nagu kuumuse kasutamine. 
Erandeid tuleks lubada vaid pika 
ajavahevahemiku jooksul esinevate 
halbade ilmastikutingimuste korral, mis 
teeb mehaanilise umbrohutõrje 
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mitteteostatavaks.
e) Kasutatav taimekaitsevahend peab olema 
võimalikult sihtorganismile suunatud ja 
sellel peavad olema vähimad kõrvalmõjud 
inimeste tervisele ja keskkonnale, nagu 
näiteks taime- ja puuekstraktid, 
mineraalained seente kasvu takistamiseks.
f) Professionaalne kasutaja peaks hoidma 
taimekaitsevahendite kasutamise ja teised 
sekkumisvormid vajalikel tasemetel, nt 
vähendatud annuste, väiksema 
töötlemissageduse või osalise töötlemisega, 
arvestades, et riskitase taimestikus on 
vastuvõetav ja et need ei suurenda 
kahjulike organismide populatsioonides 
resistentsuse väljakujunemise riski. 
g) Kui on teada taimekaitsemeetme suhtes 
resistentsuse väljakujunemise risk ja kui 
kahjulike organismide tase nõuab korduvat 
põllukultuuride töötlemist 
taimekaitsevahenditega, tuleks kasutada 
olemasolevaid resistentsuse ennetamise 
strateegiaid, et säilitada 
taimekaitsevahendite tõhusus. Selle hulka 
võib kuuluda mitmete taimekaitsevahendite 
kasutamine koos erinevate 
tegutsemisviisidega.
h) Professionaalsed kasutajad peaksid 
säilitama andmeid kõikide kasutatud 
taimekaitsevahendite kohta põllu kaupa. 
Professionaalne kasutaja peaks 
taimekaitsevahendite kasutamist ja 
kahjulike organismide järelevalvet 
käsitlevate dokumentide alusel kontrollima, 
kui edukad on olnud kohaldatud 
taimekaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje määratlus.



PE 388.389v01-00 178/180 AM\662795ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 343
II d lisa (uus)

II d lisa
Integreeritud kahjuritõrje konkreetse 

põllukultuuri jaoks kohandatud standardite 
miinimumnõuded

Üksikasjalike põllukultuurile kohandatud 
integreeritud kahjuritõrje alaste standardite 
väljatöötamisel tuleb võtta arvesse järgmisi 
keskse tähtsusega elemente:
1. Sellise mullastruktuuri ülesehitamise 
meetodid, mis toimivad põllumajanduse 
jaoks piisava puhversüsteemina, sh 
orgaanilise aine osakaalu stimuleerimine, 
künni sügavuse piiramine, erosiooni 
ennetamine, põllukultuuride järgnevus jne;
2. Külvikorra sagedus, mille eesmärk on 
parandada mullas elavate organismide 
tasakaalustatud populatsiooni ja säilitada 
kahjustamata pinnas, et vältida mullas 
elavate kahjurite plahvatuslikku 
paljunemist ja loobuda mullafumigantide 
ja teiste pinnase kemikaalide kasutamisest.
3. Parimate olemasolevate kahjurite suhtes 
resistentsete põllukultuurisortide 
kasutamine. Iga põllukultuuri puhul tuleb 
kindlaks määrata põllukultuuri-kahjuri 
kombinatsioon, mis toob kaasa pestitsiidide 
suurima kasutamise, ja kõige resistentsem 
põllukultuuri-kahjuri kombinatsiooniks 
valitav sort.
4. Optimaalse taimedevahelise kauguse 
kasutamine iga põllukultuuri puhul ja 
teiste põllukultuuride majandamise 
tehnikate kasutamine, et hoida ära seente 
ja teiste kahjurite kasvu; seenhaiguste 
järelevalveks kõikide olemasolevate 
süsteemide, kaasa arvatud ilmaennustamis-
ja lehehaiguste avastamise seadmete 
kasutamine.
5. Kahjurite looduslike vaenlaste jaoks 
piisavate refuugiumide tagamine, nt kogu 
põllupinna minimaalne osakaal, mis on 
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reserveeritud mittepõllukultuurideks 
olevate taimede, sealhulgas kahjurite 
looduslikke vaenlasi ligi meelitavate 
taimede kasvatamiseks. 
Üleminekumeetmena bioloogiline kontroll 
kahjurite looduslike vaenlaste (tööstuslikult 
kasvatatud) kasutamisega, eelkõige 
kahjurite kontrolli puhul klaasist 
kasvuhoonetes.
6. Mullas ja mullastruktuuris juba 
leiduvaid toitaineid puudutaval teabel 
põhinev optimaalne toitainete kasutamine 
kahjuritele ja haigustele vastuvõtlikkuse 
vähendamiseks.
7. Põhimõtteliselt vaid mehaaniline 
umbrohutõrje või teised keemiavabad 
meetodid, nagu kuumuse kasutamine, 
kusjuures erandid on lubatud vaid pika 
ajavahevahemiku jooksul esinevate 
halbade ilmastikutingimuste korral, kui 
võib kasutada herbitsiidi.
8. Juhul kui pärast punktide 1–7 
rakendamist ikka kahjuritõrjeprobleeme 
esineb, siis keskkonna seisukohalt kõige 
vähem kahjulike pestitsiidide, nagu taime-
ja puuekstraktid, ning teiste kahjureid ära 
hoidvate ainete, nagu mineraalained, 
kasutamine seente kasvu takistamiseks.
9. Pestitsiididega töötlemine 
a) vaid juhul, kui punktide 1–8 
rakendamine ei tekita olukorda, kus 
põllukultuur on mõistlikult kaitstud; 
b) vaid kahjurite olemasolu käsitleva teabe 
põhjal (järelevalve, andurid, 
sidusteenused), mis loob pestitsiididega 
töötlemise vajaduse, ja 
c) vaid valikuliste pestitsiidide (mis ei ole 
kasulikele organismidele kahjulikud) 
kasutamine piiratud ajavahemiku jooksul.
10. Teiste materiaalsete ressursside 
minimaalne kasutamine, nt fossiilenergia 
kasutamise hoidmine minimaalsel tasemel, 
ja selliste materjalide nagu turvas, 
metslilled ja sibulad, mittekasutamine.
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Integreeritud kahjuritõrje süsteemi 
rakendatakse vastavalt allpool toodud 
nõuetele:
– talumajapidamise tasandil integreeritud 
kahjuritõrje kava, mille eesmärk on 
pestitsiidide kasutamise vähendamine;
– vastavus kõikidele kehtivatele ELi 
riigisisestele pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatele õigusaktidele;
– talumajapidamise tasandil kõikide 
pestitsiidikasutuste register põllu kaupa;
– talumajapidamise tasandil kõik 
pestitsiidide keskkonda sattumise 
ennetamiseks ja vähendamiseks võetud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Arvestades Euroopa olemasolevate integreeritud kahjuritõrje määratluste ja standardite 
mitmekesisust, on vajalik minimaalne hulk elemente, mis moodustavad liikmesriikidele 
ühtluse tagamiseks vajaliku juhenddokumendi.


