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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 259
Artikli 6 punkt e

e) kasutusviis; e) kasutusviis ja -tingimused;

Or. pl

Selgitus

Direktiiv ei peaks reguleerima vaid taimekaitsevahendite kasutuviisi, vaid ka -tingimusi.

Käesoleva artikli viimases punktis osutatakse küll „konkreetsetele tingimustele”, kuid 
kasutuse tüüptingimusi ei mainita.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 260
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik

Amet vastutab heakskiitmismenetluse
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koordineerimise eest.
Kõnealuses tegevuses toetub amet 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

Toimeaine tootja esitab liikmesriigile 
(edaspidi “referentliikmesriik”) taotluse 
toimeaine heakskiitmiseks või olemasoleva 
heakskiidu tingimuste muutmiseks koos 
täieliku ja kokkuvõtliku toimikuga vastavalt 
artikli 8 lõigetele 1 ja 2 või koos sellise 
toimiku andmekasutusloaga või teaduslikult 
põhjendatud selgitusega, miks teatud osa 
toimikust ei esitatud, nii et oleks tõendatud 
toimeaine vastavus artiklis 4 esitatud 
heakskiitmise kriteeriumidele.

Toimeaine tootja esitab ametile taotluse 
toimeaine heakskiitmiseks või olemasoleva 
heakskiidu tingimuste muutmiseks koos 
täieliku ja kokkuvõtliku toimikuga vastavalt 
artikli 8 lõigetele 1 ja 2 või koos sellise 
toimiku andmekasutusloaga või teaduslikult 
põhjendatud selgitusega, miks teatud osa 
toimikust ei esitatud, nii et oleks tõendatud 
toimeaine vastavus artiklis 4 esitatud 
heakskiitmise kriteeriumidele. Amet teavitab 
liikmesriikide pädevaid asutusi laekunud 
taotlusest.
Liikmesriik võib valida toimeaine, mille 
suhtes on ametile taotlus laekunud, 
eesmärgiga saada pädevaks asutuseks 
artiklite 9 ja 11 tähenduses (edaspidi 
„referentliikmesriik”).
Kui kaks või enam liikmesriiki on 
väljendanud huvi referentliikmesriigiks 
saamise vastu ning ei suuda kokku leppida 
selles, kes peaks saama pädevaks 
asutuseks, määratakse referentliikmesriik 
artikli 76 lõikes 3 osutatud 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Otsus peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel, näiteks geograafilised, 
põllumajanduslikud ja kliimatingimused, 
eriti seoses sihtorganismidega, pädeva 
asutuse ja referentlaboratooriumi 
suutlikkus ja erapooletus, tootjatega seotud 
huvide puudumine.

Or. en

Selgitus

Asendab raportööri muudatusettepaneku 45.

Tootmisharul ei tohiks olla õigust referentliikmesriiki valida. Taotlused tuleks saata ametile 
ja liikmesriigid peaksid omavahel otsustama, kes saab referentliikmesriigiks. Eriarvamused 
tuleks lahendada komiteemenetluse teel, objektiivsete kriteeriumide alusel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + 
Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 261
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui taotluse esitab füüsiline või 
juriidiline isik, kelle ametlik asukoht on 
väljaspool ühendust, määrab ta käesoleva 
määruse alusel tootjatele sätestatud 
kohustuste täitmiseks ühenduses asuva 
füüsilise või juriidilise isiku oma 
ainuesindajaks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse artiklis 70 nõutakse, et käesoleva määruse alusel võetud meetmed ei tohi 
piirata liikmesriikides tootja üldist tsiviil- ja kriminaalvastutust. Muudatusettepaneku 
eesmärk on võrdsete konkurentsitingimuste loomine kõigile tootjatele, sh neile, kelle ametlik 
asukoht on väljaspool ühenduse jurisdiktsiooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 262
Artikli 8 lõike 1 punkt a

a) andmed vähemalt ühe toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme 
vaadeldud kasutuse kohta igas tsoonis 
laialdaselt kasvatataval kultuuril, tõestades, 
et artikli 4 nõuded on täidetud; kui esitatud 
andmed ei hõlma kõiki tsoone või käivad 
kultuuri kohta, mida laialdaselt ei kasvatata, 
siis põhjendus, miks niisugust lähenemist 
kasutati;

a) andmed vähemalt viie toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi, sealhulgas 
seemnete glaseerimise vahendi, kui see on 
ette nähtud, kõikide vaadeldud kasutuste
kohta igas tsoonis laialdaselt kasvatatava 
kultuuri puhul, tõestades, et artikli 4 nõuded 
on täidetud; kui esitatud andmed ei hõlma 
kõiki tsoone või käivad kultuuri kohta, mida 
laialdaselt ei kasvatata, siis põhjendus, miks 
niisugust lähenemist kasutati;

Or. en

Selgitus

Sama, mis artikli 4 lõike 4 selgitus. Lisaks on dokumenteeritud seemnete glaseerimiseks 
kasutatavate ainete (näiteks fiproniil ja imidaklopriid) suur mürgisus mesilaste suhtes, samuti 
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nende põhjustatavad keskkonnaprobleemid, mida riskihinnang ette ei näe. Seepärast on 
vajalik lisada käesolev säte määrusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 263
Artikli 8 lõike 1 punkt a

a) andmed vähemalt ühe toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme
vaadeldud kasutuse kohta igas tsoonis 
laialdaselt kasvatataval kultuuril, tõestades, 
et artikli 4 nõuded on täidetud; kui esitatud 
andmed ei hõlma kõiki tsoone või käivad 
kultuuri kohta, mida laialdaselt ei kasvatata, 
siis põhjendus, miks niisugust lähenemist 
kasutati;

a) andmed kõigi toimeainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite ja segude kõikide 
vaadeldud kasutuste kohta igas tsoonis 
laialdaselt kasvatatava kultuuri puhul, 
tõestades, et artikli 4 nõuded on täidetud; kui 
esitatud andmed ei hõlma kõiki tsoone või 
käivad kultuuri kohta, mida laialdaselt ei 
kasvatata, siis põhjendus, miks niisugust 
lähenemist kasutati;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas eelnevalt artikli 4 lõike 4 kohta esitatud muudatusettepaneku ja selle 
selgitusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 264
Artikli 8 lõike 1 punkt a

a) andmed vähemalt ühe toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme 
vaadeldud kasutuse kohta igas tsoonis
laialdaselt kasvatataval kultuuril, tõestades, 
et artikli 4 nõuded on täidetud; kui esitatud 
andmed ei hõlma kõiki tsoone või käivad 
kultuuri kohta, mida laialdaselt ei kasvatata, 
siis põhjendus, miks niisugust lähenemist 
kasutati;

a) andmed vähemalt ühe toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme 
vaadeldud kasutuse kohta igas liikmesriigis
laialdaselt kasvatataval kultuuril, tõestades, 
et artikli 4 nõuded on täidetud; kui esitatud 
andmed ei hõlma kõiki liikmesriike või 
käivad kultuuri kohta, mida laialdaselt ei 
kasvatata, siis põhjendus, miks niisugust 
lähenemist kasutati;

Or. nl
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Selgitus

Tsoonide kasutamine lubade andmise eesmärgil ei ole asjakohane, sest erinevate riikide 
kliima-, bioloogilised ja vesikeskkonna tingimused ei ole esitatud tsoonides võrreldavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 265
Artikli 8 lõige 2

2. Täielik toimik peab sisaldama kõigi lõike 
1 punktides b ja c osutatud teabega seotud 
katse-ja uuringuaruannete täistekste. See ei 
tohi sisaldada selliste katsete või uuringute 
aruandeid, mille käigus taimekaitsevahendi 
toimeainet on teadlikult katsetatud 
inimestel. 

2. Täielik toimik peab sisaldama kõigi lõike 
1 punktides b ja c osutatud teabega seotud
katse- ja uuringuaruannete täistekste.

Or. el

Selgitus

Kõik kättesaadavad andmed tuleb esitada ja neid tuleb hinnata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 266
Artikli 8 lõike 3 teine lõik

Artikli 8 lõikes 1 osutatud andmenõuded 
määratletakse artikli 76 lõike 2 kohaselt 
vastu võetud määrustes, mis sisaldavad
direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisa nõudeid 
toimeainete ja taimekaitsevahendite kohta 
koos vajalike muudatustega. Samasugused 
andmenõuded määratletakse 
taimekaitseainete ja sünergistide jaoks 
vastavalt artikli 76 lõikes 3 osutatud 
menetlusele.

Lõikes 1 osutatud andmenõuded 
sätestatakse artikli 76 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud määrustes, võttes üle direktiivi 
91/414/EMÜ II ja III lisa nõudeid 
toimeainete ja taimekaitsevahendite kohta 
koos muudatustega, mis on vajalikud seoses 
direktiivi muutmisega määruseks. 
Samasugused andmenõuded määratletakse 
taimekaitseainete ja sünergistide jaoks 
vastavalt asutamislepingu artiklis 251 
osutatud menetlusele.

Or. en
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Selgitus

Asendab muudatusettepaneku 50.

Sõnastuse selgitamine. Nõuandemenetluse andmenõuete reguleerimine peaks piirduma 
olemasolevate nõuete ülevõtmisega. Sellega tagatakse, et pärast praeguselt direktiivilt uuele 
määrusele üleminekut on toimeainete hindamisele sätestatud vajalik alus. Muudatused 
peaksid piirduma eelnõu koostamisel tehtavate muudatustega, seda enam, et andmenõuded 
peaks lähitulevikus vastu võtma kaasotsustamismenetluse teel (vt artikli 75 
muudatusettepanek), kuna need on määruse oluline osa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 267
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

3 a. Taotleja lisab toimikusse kõik 
eksperthinnangud saanud avalikud 
teaduskirjanduse allikad, mis käsitlevad 
toimeainet ja selle metaboliite seoses 
negatiivsete kõrvalmõjudega tervisele ja 
keskkonnale, ning mittesihtorganismid. 

Or. en

Selgitus

Taotlejal peab olema kohustus koguda kõik kättesaadavad teaduskirjanduse allikad ja 
nendest kokkuvõte teha. Sellega välditakse kahjulikku mõju mesilastele, mida riskihinnang ei 
kajasta, kuid mis on teaduskirjanduses laialdaselt dokumenteeritud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 268
Artikli 9 lõike 2 esimene lõik

2. Kui üks või mitu artiklis 8 sätestatud osa 
on puudu, teatab liikmesriik sellest 
taotlejale, määrates tähtaja nende 
esitamiseks. 

2. Kui üks või mitu artiklis 8 sätestatud osa 
on puudu, teatab liikmesriik sellest 
taotlejale, määrates kuni kolme kuu pikkuse 
tähtaja nende esitamiseks.

Or. el
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Selgitus

Tueks täpsustada puuduvate osade lisamise aega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ja 
Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 269
Artikli 11 lõike 1 esimene ja teine lõik

1. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 
9 lõike 3 esimeses alalõikes sätestatud 
teatise esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
“esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

1. Referentliikmesriik võib katsete ja 
uurimisaruannete hindamist alustada kohe, 
kui taotleja on need esitanud, sealhulgas 
enne artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus 
sätestatud teatise kuupäeva. Kaheksa kuu 
jooksul pärast artikli 9 lõike 3 esimeses 
alalõikes sätestatud teatise esitamist koostab 
referentliikmesriik aruande, milles hindab 
toimeaine vastavust artiklis 4 esitatud 
nõuetele (edaspidi „esialgne 
hindamisaruanne”), ning esitab selle ametile.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 
kaheteistkümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile. 

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta mõistliku tähtaja, mille jooksul 
taotleja peab selle esitama. Sellisel juhul 
pikendatakse kaheksa kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile.

Or. en

Selgitus

Kättesaadava teabe hindamise alustamine enne toimiku koostamise lõpetamist kiirendab uute, 
uuenduslike toodete juurdepääsu turule. Seepärast, pärast seda, kui praeguste toimeainete 
hindamine vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ on lõpetatud, ei tohiks referentliikmesriigil oma 
läbivaatamisaruande esitamiseks kuluda rohkem kui kaheksa kuud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 270
Artikli 11 lõike 1 esimene ja teine lõik

1. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 
9 lõike 3 esimeses alalõikes sätestatud 

1. Kaheksa kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 
3 esimeses alalõikes sätestatud teatise 
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teatise esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
“esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
„esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile. Referentliikmesriik võib 
kõnealuse hindamisega alustada kohe 
pärast esimese taotluse saamist.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 
kaheteistkümne kuu pikkust perioodi 
liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra. 
Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja 
ametile. 

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama koos kõigi 
andmekaitsenõuetega vastavalt artiklile 56. 
Sellisel juhul pikendatakse kaheksa kuu 
pikkust perioodi liikmesriigi poolt lisaks 
antud aja võrra. Liikmesriik teatab sellest 
komisjonile ja ametile.

Or. en

Selgitus

Kui referentliikmesriigil lubatakse katsete ja uuringuaruannete hindamise alustamist enne 
toimiku lõplikku koostamist, siis ei peaks tal alates teatise kuupäevast läbivaatusaruande 
avaldamiseks kuluma rohkem kui kaheksa kuud. Lisaks peaks taotlejal olema võimalus nõuda 
lisateabe kaitsmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 271
Artikli 11 lõike 1 esimene lõik

1. Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 
9 lõike 3 esimeses alalõikes sätestatud 
teatise esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
“esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

1. Kümne kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 3 
esimeses alalõikes sätestatud teatise 
esitamist koostab referentliikmesriik 
aruande, milles hindab toimeaine vastavust 
artiklis 4 esitatud nõuetele (edaspidi 
„esialgne hindamisaruanne”), ning esitab 
selle ametile.

Or. el

Selgitus

Referentliikmesriigile hindamisaruande esitamiseks antava aja lühendamine on soovitav ja 
mõistlik.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 272
Artikli 11 lõike 1 kolmas a lõik (uus)

Referentliikmesriik esitab komisjonile ja 
ametile aruande, milles on esitatud kõik 
hinnatud kasutused, millele võib vastavalt 
artikli 29 nõuetele loa anda.
Lisaks sisaldab aruanne ettepanekut 
vajaduse korral ajutiste jääkide piirnormide 
määramiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 
396/2005 artikli 15 lõike 1 punktiga b.
Amet avaldab oma arvamuse väljapakutud 
ajutiste jääkide piirnormide kohta ühe kuu 
jooksul pärast liikmesriigilt aruande 
saamist.

Or. de

Selgitus

Ainele tuleks luba anda niipea, kui on valminud esimesed hinnangud, mis kinnitavad teatud 
kasutuste ohutust. Selline lähenemisviis teeb uuenduslikud tooted põllumajandustootjatele 
kiiremini kättesaadavaks ja soodustab ELi ajutiste jääkide piirnormide varast ja kiiret 
kehtestamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 273
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Referentliikmesriik esitab komisjonile 
ja ametile ka aruande, milles on esitatud 
kõik hinnatud kasutused, millele võib 
vastavalt artikli 29 nõuetele loa anda.
Aruanne sisaldab samuti ettepanekut 
vajaduse korral ajutiste jääkide piirnormide 
määramiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 
396/2005 artikli 15 lõike 1 punktiga b.
Amet esitab oma arvamuse väljapakutud 
ajutiste jääkide piirnormide kohta ühe kuu 
jooksul pärast referentliikmesriigilt 
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aruande saamist.

Or. en

Selgitus

Ainele tuleks luba anda niipea, kui on valminud esimesed hinnangud, mis kinnitavad teatud
kasutuste ohutust. Selline lähenemisviis teeb uuenduslikud tooted põllumajandustootjatele 
kiiremini kättesaadavaks ja soodustab ELi ajutiste jääkide piirnormide varast ja kiiret 
kehtestamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 274
Artikli 12 lõike 2 teine lõik

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

Kui amet vajab lisakonsultatsioone 
ekspertidega, nagu on ette nähtud lõikes 1, 
määrab ta nende konsultatsioonide 
teostamise ajavahemiku. Sellisel juhul 
pikendatakse üheksakümnepäevast 
ajavahemikku ameti määratud 
ajavahemiku võrra. Amet teatab sellest 
komisjonile ja liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Kui konsultatsioonide lõpetamiseks vajatakse rohkem aega, tuleks tekstis esitatud 
ajavahemiku pikendamisest selgelt märku anda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 275
Artikli 12 lõike 3 esimene lõik

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

3. Kui amet vajab täiendavat teavet, määrab 
ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle 
esitama. Sellisel juhul pikendatakse lõikes 2 
sätestatud üheksakümne päeva pikkust 
perioodi ameti poolt lisaks antud aja võrra ja 
sellise ajavahemiku võrra, mida 
referentliikmesriik vajab kõnealuse teabe 
hindamiseks oma esialgses 
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hindamisaruandes. Amet teatab sellest 
komisjonile ja liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) on toimeaine hindamisel võtmeroll, kuna ta väljastab 
järelduse selle heakskiitmise või mitteheakskiitmise kohta. Oluline on tagada, et EFSA-l oleks 
range hindamise läbiviimiseks piisavalt aega. Praegu on EFSA-l oma järelduse 
vastuvõtmiseks aega 10 kuud. Komisjon teeb ettepaneku lühendada kõnealust perioodi 3 
kuuni. See võib asjakohast hindamist kahjustada. Seepärast peaks olema võimalik „kell 
seisma panna” juhul, kui EFSA vajab lisateavet. Seda teavet peaks seejärel hindama 
referentliikmesriik, sest ta on toimikuga kõige paremini tuttav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 276
Artikli 12 lõike 3 esimene a lõik (uus)

Kui ametil on vaja korraldada ekspertidega 
konsultatsioone, siis pikendatakse lõikes 2 
sätestatud üheksakümnepäevast 
ajavahemikku konsultatsioonideks vajaliku 
aja võrra. Amet teatab sellest komisjonile ja 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) on toimeaine hindamisel võtmeroll, kuna ta väljastab 
järelduse selle heakskiitmise või mitteheakskiitmise kohta. Oluline on tagada, et EFSA-l oleks 
range hindamise läbiviimiseks piisavalt aega. Selle tagamiseks võib EFSA-l olla mõnedel 
juhtudel vajalik ekspertidega konsulteerida. Sellele võib kuluda aega. Seepärast peaks olema 
võimalik „kell seisma panna” juhul, kui EFSA-l on vaja pidada ekspertidega konsultatsioone.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 277
Artikli 13 lõige 3 a (uus)

3 a. Kolme kuu jooksul pärast artikli 11 
lõikes 1 osutatud aruande saamist ja võttes 
arvesse ameti arvamust lubatavate jääkide 
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piirnormide kohta, peab komisjon:
a) esitama ettepaneku kõnealuse toimeaine 
piiramatuks lubamiseks, milles on 
näidatud:
• kasutused, mida võidakse lubada,
• kuni viie kuu pikkune ajavahemik, mille 
jooksul lubatud kasutus on lubatud;
b) koostama ettepaneku ajutiste jääkide 
piirnormide kehtestamiseks kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 15 lõike 
1 punkti b sätetega.

Or. de

Selgitus

Uute ainete kasutuse lubamise sujuv menetlus teeb uued ja uuenduslikud tooted 
põllumajandustootjatele kiiresti kättesaadavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 278
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Piiratud luba

Kolme kuu jooksul pärast artikli 11 lõikes 1 
osutatud aruande saamist ja võttes arvesse 
ameti arvamust väljapakutud jääkide 
piirnormide kohta, peab komisjon:
a) esitama ettepaneku kõnealuse toimeaine
piiratud lubamiseks, milles on näidatud:
• kasutused, mida võidakse lubada,
• loa kehtivusaeg, mis ei tohi ületada 5 
aastat;
b) esitama ettepaneku ajutiste jääkide 
piirnormide määramiseks kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 15 lõike 
1 punkti b sätetega.

Or. en
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Selgitus

Uute ainete kasutuse lubamise kiirendamine peaks uued ja uuenduslikud tooted 
põllumajandustootjatele kiiresti kättesaadavaks tegema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 279
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Artikkel 4 loetakse täidetuks, kui see on 
kinnitust leidnud vähemalt ühe seda 
toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi
ühe või mitme vaadeldud kasutuse puhul.

Artikkel 4 loetakse täidetuks, kui see on 
kinnitust leidnud kõigi seda toimeainet 
sisaldavate taimekaitsevahendite ja segude
kõigi vaadeldud kasutuste puhul.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas eelnevalt artikli 4 lõike 4 kohta esitatud muudatusettepaneku ja selle 
selgitusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 280
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Artikkel 4 loetakse täidetuks, kui see on 
kinnitust leidnud vähemalt ühe seda 
toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe 
või mitme vaadeldud kasutuse puhul.

Artikkel 4 loetakse täidetuks, kui see on 
kinnitust leidnud vähemalt viie seda 
toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi
kõigi vaadeldud kasutuste puhul.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas eelnevalt artikli 4 lõike 4 kohta esitatud muudatusettepaneku ja selle 
selgitusega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 281
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Riiklik lube väljastav asutus väljastab 
taimekaitsevahendile kogu Euroopas 
kehtiva loa.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 282
Artikkel 20

1. Artikli 76 lõikes 3 sätestatud menetluse
kohaselt võetakse vastu määrus, milles 
sätestatakse, et:

1. Artikli 76 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt võetakse vastu 
asjakohaselt põhjendatud määrus, milles 
sätestatakse, et: 

a) toimeaine heakskiitu pikendatakse, võttes 
vajaduse korral arvesse tingimusi ja 
piiranguid; või

a) toimeaine heakskiitu pikendatakse, võttes 
vajaduse korral arvesse tingimusi ja 
piiranguid; või

b) toimeaine heakskiitu ei pikendata. b) toimeaine heakskiitu ei pikendata.
2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused seda võimaldavad, peab lõikes 1 
nimetatud määrus sätestama ajapikenduse, 
mille jooksul on võimalik ära kasutada 
vastava taimekaitsevahendi varud, kusjuures 
see ei tohi mõjutada selle 
taimekaitsevahendi tavapärast 
kasutusperioodi.

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused ei ole seotud tervise ja keskkonna 
kaitsega, peab lõikes 1 nimetatud määrus 
sätestama kõige rohkem ühe turustusaasta 
pikkuse ajapikenduse, mille jooksul on 
võimalik ära kasutada vastava 
taimekaitsevahendi varud.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 283
Artikli 20 lõige 2

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
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põhjused seda võimaldavad, peab lõikes 1 
nimetatud määrus sätestama ajapikenduse, 
mille jooksul on võimalik ära kasutada 
vastava taimekaitsevahendi varud, kusjuures 
see ei tohi mõjutada selle 
taimekaitsevahendi tavapärast 
kasutusperioodi.

põhjused ei ole seotud tervise ja keskkonna 
kaitsega, peab lõikes 1 nimetatud määrus 
sätestama kõige rohkem ühe aasta pikkuse 
ajapikenduse, mille jooksul on võimalik ära 
kasutada vastava taimekaitsevahendi varud.
Pärast nimetatud perioodi lõppu tagavad 
tootjad allesjäänud varude eemaldamise ja 
ohutu kõrvaldamise.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendi varude ärakasutamiseks tuleb anda kõige rohkem üks aasta. Pärast 
nimetatud ajavahemiku lõppu peaksid tootjad tagama oma toote ohutu eemaldamise ja 
kõrvaldamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 284
Artikli 20 lõige 2

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused seda võimaldavad, peab lõikes 1 
nimetatud määrus sätestama ajapikenduse, 
mille jooksul on võimalik ära kasutada 
vastava taimekaitsevahendi varud, kusjuures 
see ei tohi mõjutada selle 
taimekaitsevahendi tavapärast 
kasutusperioodi.

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused ei ole seotud inimeste ja loomade 
tervise ja keskkonna kaitsega, peab lõikes 1 
nimetatud määrus sätestama kõige rohkem 
ühe hooaja pikkuse ajapikenduse, mille 
jooksul on võimalik ära kasutada vastava 
taimekaitsevahendi varud. Kui heakskiidu 
pikendamata jätmise põhjused on seotud 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitsega, ei tohi asjaomase 
taimekaitsevahendi varusid enam kasutada 
ja kõigi selliste toodete müük ning 
kasutamine tuleb lõpetada viivitamata 
pärast pikendamata jätmise otsuse 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Kui heakskiidu pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitsega, tuleb selliste pestitsiidide müük ja kasutamine viivitamata lõpetada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 285
Artikli 20 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui keeld või heakskiidu tühistamine 
on seotud tervise ja keskkonna kaitsega, 
tuleb asjaomane taimekaitsevahend 
viivitamata kõrvaldada.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 286
Artikli 21 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata. 

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata ning komisjon 
arvestab asjakohaselt liikmesriikide, 
Euroopa Parlamendi ja muude 
sidusrühmade kaasaegsetel teaduslikel ja 
tehnilistel teadmistel ning seireandmetel 
põhinevaid läbivaatamise taotlusi.

Or. en

Selgitus

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks ja ettepaneku viimiseks kooskõlla ettevaatuspõhimõttega. 
Samuti on muudatusettepaneku eesmärk tagada, et otsustes võetakse vastavalt ettepaneku 
artikli 4 lõikele 1 arvesse kaasaegsed teaduslikud ja tehnilised teadmised, samuti põhjenduses 
21 sätestatud kõrge kaitsestandardi tagamise põhimõte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 287
Artikli 21 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata. 

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata ning komisjon 
arvestab asjakohaselt liikmesriikide, 
Euroopa Parlamendi ja teiste huvitatud 
isikute kaasaegsetel teaduslikel ja 



AM\672288ET.doc 17/125 PE 390.442v01-00

ET

tehnilistel teadmistel ning seireandmetel 
põhinevaid läbivaatamise taotlusi.

Or. en

Selgitus

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks ja ettepaneku viimiseks kooskõlla ettevaatuspõhimõttega. 
Samuti on muudatusettepaneku eesmärk tagada, et otsustes võetakse vastavalt ettepaneku 
artikli 4 lõikele 1 arvesse kaasaegsed teaduslikud ja tehnilised teadmised, samuti põhjenduses 
21 sätestatud kõrge kaitsestandardi tagamise põhimõte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 288
Artikli 21 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata. 

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiitu 
igal ajal läbi vaadata ning komisjon 
arvestab asjakohaselt liikmesriikide, 
Euroopa Parlamendi ja teiste huvitatud 
isikute asjakohasel teaduslikul 
tõendusmaterjalil põhinevaid läbivaatamise 
taotlusi.

Or. en

Selgitus

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks ja ettepaneku viimiseks kooskõlla ettevaatuspõhimõttega, 
samuti ettepaneku artikli 4 lõikes 1 sätestatud põhimõttega, et otsustes võetakse arvesse 
kaasaegsed teaduslikud ja tehnilised teadmised, ning põhjenduses 21 sätestatud kõrge 
kaitsestandardi tagamise põhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 289
Artikli 21 lõike 1 teine a lõik (uus)

Komisjon vaatab toimeaine heakskiitmise 
läbi, kui on tõendeid selle kohta, et 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunktis iv ja punkti b 
alapunktis i sätestatud eesmärkide 
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saavutamine võib ohtu sattuda.

Or. de

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

Muudatusettepanek 290
Artikli 22 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui võib 
eeldada, et seda ainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid kujutavad artikli 46 
lõike 1 kohaselt ainult vähest ohtu inimeste 
ja loomade tervisele ning keskkonnale.

1. Erandina artiklist 5 kiidetakse artikli 4 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks kuni 
15 aasta pikkuseks perioodiks, kui see ei 
oma artikli 46 lõike 1 kohaselt kahjulikku 
mõju inimeste ja loomade tervisele ning 
keskkonnale. 

Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et toimeaineid, millel on kahjulik mõju inimestele, loomadele ja keskkonnale, ei 
saa käsitleda väheohtlikena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 291
Artikli 22 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesolevat erandit ei kohaldata 
toimeainete suhtes, mis vastavad II lisas 
loetletud toimeainete ja asenduskõlblike 
ainete heakskiitmise kriteeriumidele, ning 
kohaldatakse ainult mahepõllumajanduses 
kasutamiseks mõeldud heakskiidetud ainete 
suhtes.

Or. en

Selgitus

„Väheohtlikeks toimeaineteks” võib liigitada kõiki aineid, mida pole liigitatud 
probleemseteks aineteks, muudatusettepanek piirab väheohtlike ainete ringi nendega, mis on 
lubatud mahepõllunduses kasutamiseks, motiveerides seega ettevõtteid „rohelisi” aineid välja 
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töötama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 292
Artikli 24 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni seitsme aasta 
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba 
heaks kiidetud toimeained on tarbijatele või 
ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised või 
oluliselt vähem keskkonnaohtlikud. 
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume.

1. Artikli 4 kriteeriumidele vastav toimeaine
kiidetakse heaks kui asenduskõlblik aine, 
kui see vastab ühele või mitmele II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriumile.

Edaspidi nimetatakse sellist ainet 
“asenduskõlblik aine”.

Or. en

SelgitusKui asenduskõlblik aine vastab artiklis 4 esitatud ohutusnõuetele, siis ei peaks 
heakskiidu kehtivus olema piiratud 7 aastaga. Puudub vajadus ainete heakskiitu iga seitsme 
aasta järel läbi vaadata, sest määrus näeb ette, et heakskiidu võib läbi vaadata igal ajal (vt 
artikli 21 lõige 1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 293
Artikli 24 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni seitsme aasta 
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba 
heaks kiidetud toimeained on tarbijatele või 
ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised või 
oluliselt vähem keskkonnaohtlikud.
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume.

1. Artiklis 4 ja II lisa punktis 4 sätestatud
kriteeriumidele vastav toimeaine liigitatakse 
„asenduskõlblikuks aineks” ja kiidetakse 
heaks kui „asenduskõlblik aine”.

Edaspidi nimetatakse sellist ainet 
“asenduskõlblik aine”.

Heakskiit kehtib kümme aastat. Artikli 14 
lõiget 2 ei kohaldata.

Or. es
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Selgitus

Asenduskõlblikeks aineteks saab liigitada need ained, mis vastavad määruse ettepanekus 
sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 294
Artikkel 27

Keelustamine Abiained
1. Abiaine keelustatakse, kui on kindlaks 
tehtud, et

1. Abiainele ei anta heakskiitu, kui on 
kindlaks tehtud, et

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid avaldavad 
kahjulikku mõju inimeste või loomade 
tervisele või põhjaveele või ebasoodsat mõju 
keskkonnale; või

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid avaldavad 
kahjulikku mõju inimeste või loomade 
tervisele või põhjaveele või ebasoodsat mõju 
keskkonnale; või

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike tavapäraste kasutustingimustega 
arvestav kasutamine avaldab kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike tavapäraste kasutustingimustega 
arvestav kasutamine avaldab kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

2. Lõike 1 kohaselt keelustatud abiained 
tuuakse ära III lisas kooskõlas artikli 76 
lõikes 3 osutatud menetlusega.

2. Lõike 1 kohaselt heaks kiidetud abiained 
tuuakse ära III lisas kooskõlas artikli 76 
lõikes 3a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusega.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 295
Artikli 27 lõike 1 punktid a ja b

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid avaldavad 
kahjulikku mõju inimeste või loomade 
tervisele või põhjaveele või ebasoodsat mõju 
keskkonnale; või

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid või 
abiaine ise avaldavad kahjulikku mõju 
inimeste või loomade tervisele või 
põhjaveele või ebasoodsat mõju 
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keskkonnale; või
b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike tavapäraste kasutustingimustega 
arvestav kasutamine avaldab kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike kasutustingimustega arvestav 
kasutamine avaldab kahjulikku mõju 
inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Tuleks ette näha realistlikud kasutustingimused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 296
Artikli 27 lõike 1 punkt a

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid avaldavad 
kahjulikku mõju inimeste või loomade 
tervisele või põhjaveele või ebasoodsat mõju 
keskkonnale; või

a) selle hea taimekaitsevahendite 
kasutamise tava kohase kasutamise korral 
tekkivad jäägid või abiaine ise avaldavad 
kahjulikku mõju inimeste või loomade 
tervisele või põhjaveele või ebasoodsat mõju 
keskkonnale; või

Or. en

Selgitus

Tuleks ette näha realistlikud kasutustingimused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 297
Artikli 27 lõike 1 punkt b

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike tavapäraste kasutustingimustega 
arvestav kasutamine avaldab kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

b) selle hea taimekaitsevahendite 
kasutamise tava kohane ja realistlike 
kasutustingimustega arvestav kasutamine 
avaldab kahjulikku mõju inimeste või 
loomade tervisele või ebasoodsat mõju 
taimedele, taimsetele saadustele või 
keskkonnale.
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Or. en

Selgitus

Tuleks ette näha realistlikud kasutustingimused. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 298
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui abiainet kasutatakse käesoleva 
määruse alusel lubatud 
taimekaitsevahendis, siis loetakse selle 
konkreetne kasutus taimekaitsevahendites 
registreerituks kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 15 lõikega 1.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendites kasutatavaid abiained ei peaks REACHi alusel kahekordsele 
reguleerimisele allutama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 299
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
taimekaitsevahendiga paralleelset 
kauplemist lubada siiski üksnes pärast 
haldusmenetlust, millega kontrollitakse, et 
toote koostis ja päritolu on sarnased 
liikmesriigi poolt juba lubatud tootega. 

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite vaba liikumise võimaldamiseks on nendega paralleelse kauplemise 
süsteem väga tähtis. Paralleelne kauplemine peaks siiski olema piiratud toodetega, mis on 
juba turul leiduvatega sarnased. Sarnasuse kontroll on tähtis, et tagada kõigi turule viidud 
taimekaitsevahendite täielik hindamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 300
Artikli 28 lõike 2 punkt b

b) taimekaitsevahendite turuleviimine ja 
kasutamine teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil vastavalt artiklile 51;

b) taimekaitsevahendite kasutamine teadus-
ja arendustegevuse eesmärgil vastavalt 
artiklile 51;

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on lubade väljastamise kõrge standard. Konkreetselt uurimis- ja 
arendustegevuseks lubatud taimekaitsevahendeid ei peaks turule viima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 301
Artikli 29 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) selle (tehniline) koostis on selline, et 
kasutaja kokkupuude või muud ohud on 
piiratud nii palju kui võimalik, ilma et see 
kahjustaks toote toimimist;

Or. en

Selgitus

Erinevate koostiste – näiteks pulber ja graanulid või orgaaniline lahusti ja vees lahustuvad 
emulsioonid – ohtlikkuse aste on väga erinev. Kui võimalik, siis ei tohiks konkreetse 
taimekaitsevahendi kasutamisega seonduv oht suureneda ainult vahendi koostise tõttu. 
Muudatusettepanek aitab tagada, et kui taimekaitsevahend on turule viidud, siis kasutatakse 
kõige vähem ohtlikku koostist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 302
Artikli 29 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) kõik toimeaine/toimeainete kasutuse 
ajal teadaolevad metaboliidid on tuvastatud 



PE 390.442v01-00 24/125 AM\672288ET.doc

ET

ja vastavad lõikes 6 sätestatud ühtsetele 
põhimõtetele;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 303
Artikli 29 lõike 1 punkt f

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste,
lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata sobivate
üldkasutatavate meetoditega;

f) lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata standardsete, kõigis 
liikmesriikides üldkasutatavate meetoditega,
mille puhul on tõestatud, et need on 
piisavalt tundlikud mitmesugustes 
keskkonna- ja bioloogilistes elementides 
leiduvate jääkide potentsiaalselt ohtlike 
tasemete suhtes. Jäägid peavad olema 
tuvastatavad ELi referentlaboratooriumides 
kasutatavate standardsete meetoditega;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 304
Artikli 29 lõike 1 punkt f

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste, lubatud 
kasutusviisidest tulenevate jääkide sisaldust 
saab määrata sobivate üldkasutatavate 
meetoditega;

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste, lubatud 
kasutusviisidest tulenevate jääkide sisaldust 
saab määrata standardsete, kõigis 
liikmesriikides üldkasutatavate meetoditega; 
mis on piisavalt tundlikud mitmesugustes 
keskkonna- ja bioloogilistes elementides 
leiduvate jääkide probleemsete tasemete 
suhtes. Jäägid peavad olema tuvastatavad 
ühiste, ELi referentlaboratooriumides 
kasutatavate erinevate jääkide 
kindlaksmääramise meetoditega.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et üldkasutatavate meetoditega raskesti avastatav mõju ei jääks avastamata, tuleks 
kehtestada standardsed meetodid, mis on mitmesuguses keskkonnas ja erinevates 
organismides leiduvate jääkide probleemsete tasemete suhtes piisavalt tundlikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 305
Artikli 29 lõike 1 punkt f

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste, 
lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata sobivate
üldkasutatavate meetoditega;

f) lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata meetoditega, mis on 
mis tahes keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides leiduda võivate jääkide 
igasuguste tehnilisest seisukohast 
tuvastatavate tasemete suhtes piisavalt 
tundlikud;

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamise ohte ja kahjulikku mõju, peaksid olemas olema 
üldkasutatavad meetodid kõigi lubatud ainete jääkide mõõtmiseks. Need meetodid peavad 
olema mis tahes keskkonna- ja bioloogilistes elementides leiduda võivate jääkide igasuguste 
tehnilisest seisukohast tuvastatavate tasemete suhtes piisavalt tundlikud. See hõlmab kõiki 
kultuuride pritsimise tulemusena õhus leiduvaid osakesi, piisku ja auru, õietolmu või 
viljatolmuga (näiteks viljakoristusel) levivaid jääke, saastunud pinnase levikut, pestitsiidide 
kaugkannet, samuti vees, toidus ja söödas leiduvaid jääke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 306
Artikli 29 lõike 1 punkt f

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste, 
lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata sobivate
üldkasutatavate meetoditega;

f) lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata standardsete, kõigis 
liikmesriikides üldkasutatavate meetoditega, 
mis on mis tahes keskkonna- ja 
bioloogilistes elementides leiduda võivate 
jääkide igasuguste tehnilisest seisukohast 
tuvastatavate tasemete suhtes piisavalt 
tundlikud;



PE 390.442v01-00 26/125 AM\672288ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas varasema muudatusettepanekuga artikli 4 lõike 2 punkti c kohta ja selle 
selgitusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Muudatusettepanek 307
Artikli 29 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) selle lubamine ei tohi olla vastuolus 
direktiivi 2007/XXX/EÜ [millega 
kehtestatakse pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamise alane ühenduse 
tegevusraamistik] alusel väljatöötatud 
riiklike tegevuskavadega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks sundida vastuolus nende riikliku keskkonna- ja tervisepoliitikaga heaks 
kiitma pestitsiide, mis saastavad põhjavett või põhjustavad tarbetuid riske ja ohte inimestele, 
loomadele ning keskkonnale. Liikmesriikidel tuleks lubada enne taimekaitsevahenditele loa 
andmist arvesse võtta piirkondlikke tingimusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan Jørgensen ja 
Chris Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 308
Artikli 29 lõige 2

2. Erandina lõike 1 punktist a võib 
liikmesriik lubada 5 aasta jooksul pärast 
artiklis 26 nimetatud tööprogrammi 
vastuvõtmist oma territooriumil selliste 
taimekaitsevahendite turuleviimist, milles 
sisalduvad sünergistid ja taimekaitseained 
ei ole heaks kiidetud, kuid kuuluvad 
sellesse programmi.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Arvestades, et pestitsiide sisaldavad tooted sisaldavad tihti mitut erinevat ainet, mis võivad 
muuta toimeaine mõju, ei saa eeldada, et ükski toode erineva füüsilise koostise korral, mis 
sisaldab konkreetset sünergisti või taimekaitseainet, mis on lisatud artiklis 26 osutatud 
tööprogrammi, ei oma inimestele ja loomadele või keskkonnale kahjulikku mõju. Inimestele ja 
loomadele kahjuliku mõju vältimiseks tuleb võimalikku kahjulikku mõju tervisele hinnata enne 
nendele loa väljastamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 309
Artikli 29 lõige 6

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

6. Artikli 76 lõikes 2 esitatud menetluse 
kohaselt vastu võetud määruses sätestatakse
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsed põhimõtted, võttes üle
direktiivi 91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos 
kõigi muudatustega, mis on vajalikud seoses 
direktiivi muutmisega määruseks.

Or. en

Selgitus

Asendab raportööri muudatusettepaneku 76.

Sõnastuse selgitamine. Nõuandemenetlusega määruse vastuvõtmine hindamise ja lubade 
väljastamise ühtsete põhimõtete kohta peaks piirduma olemasolevate nõuete ülevõtmisega. 
Sellega tagatakse, et pärast praeguselt direktiivilt uuele määrusele üleminekut on hindamisele 
loodud vajalik alus. 

Muudatused peaksid piirduma eelnõu koostamisel tehtavate muudatustega, arvestades, et 
ühtsed põhimõtted peaks lähitulevikus kaasotsustamismenetluse teel vastu võetama (vt artikli 
75 muudatusettepanek), kuna need on määruse oluline osa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 310
Artikli 29 lõige 6 a (uus)

6 a. Kui taimekaitsevahend on konkreetseks 
kasutuseks ühes liikmesriigis lubatud, siis 
ei saa konkreetsete loa andmise nõuete 
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alusel keelduda samaks kasutuseks loa 
andmisest teisest liikmesriigist, kes pole 
sellele tootele samaks kasutuseks luba 
andnud, imporditud taimekaitsevahendile, 
mis vastavalt käesoleva määruse lubade 
andmist käsitlevatele sätetele on liigitatud 
samaks või samaväärseks.

Or. de

Selgitus

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 311
artikkel 30, pealkiri ja lõige 1

Sisu Loa sisu

1. Loas määratletakse põllukultuurid ja 
otstarbed, millel ja mille jaoks on lubatud 
taimekaitsevahendit kasutada. 

1. Loas, millel peab olema standardne 
vorm, määratletakse põllukultuurid ja 
otstarbed, millel ja mille jaoks on lubatud 
taimekaitsevahendit kasutada. 

Or. el

Selgitus

Loa vorm peaks olema standardne ja kõigis liikmesriikides samasugune.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 312
Artikli 30 lõige 2

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
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taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad
kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks. Loas peab sisalduma 
taimekaitsevahendi liigitus direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad
vähemalt:
i) kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks, ja artikli 4 lõikes 3 sätestatud 
kasutustingimusi;
ii) taimekaitsevahendi liigitust direktiivi 
1999/45/EÜ alusel;

iii) teavet taimekaitsevahendi 
kasutusotstarbe ja integreeritud taimekaitse 
tingimuste ja põhimõtete järgimise kohta.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 313
Artikli 30 lõige 2

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad 
kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks. Loas peab sisalduma 
taimekaitsevahendi liigitus direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad 
vähemalt kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja sünergiste 
heaks kiitva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks, samuti artikli 4 lõikes 3 
sätestatud taimekaitsevahendite nõuete ja 
tingimuste täitmiseks. Loas peab sisalduma 
taimekaitsevahendi liigitus direktiivi 
1999/45/EÜ alusel. Loa saamiseks peab 
olema nõutav, et alates 2012. aastast 
kasutatakse taimekaitsevahendit vastavalt 
käesoleva määruse artiklis 3 määratletud 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb loa andmist kooskõlas käesoleva määruse muude sätetega. 
Integreeritud kahjuritõrje määratlus tuleks sätestada miinimumnõudena.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Muudatusettepanek 314
Artikli 30 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Lõikes 2 nimetatud nõuded võivad olla 
järgmised:

3. Lõikes 2 nimetatud nõuded peaksid olema
järgmised:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 315
Artikli 30 lõike 3 punktid a ja b

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise piirang;

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

b) muud taimekaitsevahendi kasutamise 
piirangud levitajate, kasutajate, töötajate ja 
naabrite tervise kaitseks.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada levitamise ja kasutustingimusi.

Naabrite ja elanike teavitamine peaks olema osa lõikes 2 sisalduvatest kohustuslikest 
nõuetest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 316
Artikli 30 lõike 3 punktid a ja b

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate, samuti 
tarbijate, elanike või kõrvalseisjate tervist;

b) kohustus teavitada enne vahendi b) kohustus teatada enne pihustama 
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kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga kokku 
puutuda ning kes on avaldanud soovi, et neid 
teavitataks. 

asumist sellest tsentraliseeritud süsteemile, 
mille ülesanne on teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, elanikke ja 
kõrvalseisjaid, kes võivad eemalekanduva 
pihustatud vahendiga kokku puutuda ning 
kes on avaldanud soovi, et neid teavitataks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek laiendab levitajatele, kasutajatele ja töötajatele ette nähtud kaitse ka 
neile elanikele ja kõrvalseisjatele, kes võiksid pestitsiididega korduvalt kokku puutuda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 317
Artikli 30 lõike 3 punkt a

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate, töötajate, elanike, 
kõrvalseisjate ja tarbijate tervist, loomade 
tervist või keskkonda;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid pestitsiididega kokkupuute ohus olevaid elanikkonnarühmi. See 
hõlmab professionaalseid ja mitteprofessionaalseid kasutajaid, elanikke, kõrvalseisjaid, 
töötajaid, konkreetseid haavatavaid rühmi ja tarbijad, kes otseselt või kaudselt on 
pestitsiididega kokkupuutes õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 318
Artikli 30 lõike 3 punkt a

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate, töötajate, elanike ja 
kõrvalseisjate tervist;

Or. en
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Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid pestitsiididega kokkupuute ohus olevaid elanikkonnarühmi. See 
hõlmab professionaalseid ja mitteprofessionaalseid kasutajaid, elanikke, kõrvalseisjaid, 
töötajaid, konkreetseid haavatavaid rühmi ja tarbijad, kes otseselt või kaudselt on 
pestitsiididega kokkupuutes õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 319
Artikli 30 lõike 3 punkt a

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta nii asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist kui 
ka keskkonda;

Or. pl

Selgitus

Keskkonna, sh põhjavee kaitse tagamiseks on väga tähtis lisada viide keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 320
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohustuslik naabrite teavitamine taimekaitsevahendite kasutamisest pole praktikas 
otstarbekas. Tihti tuleb integreeritud taimekaitse huvidest lähtuvalt otsuseid kiiresti vastu 
võtta, mis teeb tavaliselt naabrite eelneva teavitamise võimatuks. Teavitamise kohustus on 
vastuolus ka asjaajamise lihtsustamisega. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 321
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga kokku 
puutuda ning kes on avaldanud soovi, et neid 
teavitataks. 

b) kohustus teavitada, sh 
signaliseerimisvahenditega, enne vahendi 
kasutamist naabreid, elanikke ja 
kõrvalseisjaid, kes võivad eemalekanduva 
pihustatud vahendiga kokku puutuda ning 
kes on avaldanud soovi, et neid teavitataks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 322
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga kokku 
puutuda ning kes on avaldanud soovi, et 
neid teavitataks. 

b) õiguslik kohustus teavitada vähemalt 48 
tundi enne mis tahes vahendi kasutamist 
elanikke ja naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga kokku 
puutuda või põllukultuuride pihustamise 
tagajärjel oma piirkonnas muul moel 
vahendiga kokku puutuda.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisest tulenevat ohtu ja kahjulikku mõju tervisele ning 
keskkonnale, on tingimata vajalik, et elanikke enne pihustamist teavitataks pihustamise 
toimumisest ja kasutatavatest kemikaalidest, mis võimaldaks neil võtta kasutusele vajalikud 
ettevaatusabinõud kokkupuute maksimaalseks piiramiseks. Etteteatamise perioodiks peaks 
olema 48 tundi enne mis tahes pihustamist, sama etteteatamise aega kasutatakse 
Ühendkuningriigis mesinike puhul mesilaste kaitseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 323
Artikli 30 lõike 3 punkt b

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 

b) kohustus pidada ettevõttes kasutatud 
taimekaitsevahendite kohta registrit. Need 
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eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks.

registrid tuleb alati vastava taotluse korral 
esitada pädevatele asutustele 
kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Praktilisest seisukohast on võimatu teha enne taimekaitsevahendi kasutamist kohustuslikuks 
kõigi seda palunud naabrite teavitamine. Optimaalse taimekaitse praktika kohaselt jääb tihti 
näiteks ilmastikutingimustest sõltuv ajavahemik, mille jooksul taimekaitsevahendeid on 
võimalik kõige tõhusamalt kasutada, piiratuks. Naabrite teavitamise nõue muudab protsessi
põhjendamatult keeruliseks, tihti optimaalse taimekaitse arvelt, ja võib kokkuvõttes 
suurendada mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies + Roberto Musacchio + 
Caroline Lucas

Muudatusettepanek 324
Artikli 30 lõike 3 punkt b a (uus)

b a) kõik avalikes kohtades või tundlike 
elanikkonnarühmade poolt kasutatavates 
kohtades, näiteks elamupiirkondades, 
parkides, avalikes aedades, 
spordiväljakutel, koolialadel, laste 
mänguväljakutel jne, samuti nende 
läheduses pestitsiidide kasutamise 
piirangud või keelud.

Or. en

Selgitus

Kõigi pestitsiidide kasutuse heakskiitmise seaduslikud tingimused peaksid sisaldama 
üksikasjalikke nõudeid pestitsiidide kasutamise võimalikuks keelamiseks avalikes kohtades või 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavates kohtades, näiteks elamupiirkondades, 
parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, koolialadel, laste mänguväljakutel jne, samuti 
nende läheduses.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 325
Artikli 30 lõike 3 punkt b b (uus)

b b) teised pestitsiidi sisaldava toote 
kasutuse lubamise jaoks vajalikud 
piirangud või tingimused, eriti juhul, kui 
need on ette nähtud levitajate, kasutajate, 
töötajate, elanike, kõrvalseisjate ja tarbijate 
ning loomade tervise ja keskkonna 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

See uus punkt võimaldaks liikmesriikidel lisada muid piiranguid või tingimusi, eriti levitajate, 
kasutajate, töötajate, elanike, kõrvalseisjate ja tarbijate ning loomade tervise ja keskkonna 
kaitsmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 326
Artikli 30 lõige 3 a (uus)

3 a. Lõikes 2 nimetatud tingimused ei 
hõlma pakendamise, märgistuse või 
tähistuste suhtes kohaldatavaid keelelisi 
nõudeid, mis on vastuolus tasakaalustatud 
tarbijakaitse põhimõttega, ja neid ei 
kohaldata taimekaitsevahendite suhtes 
nende päritolust sõltumata.

Or. de

Selgitus

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 327
Artikli 32 lõige 1

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba igalt 
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahend 
tahetakse turule viia. 

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba ühelt või 
mitmelt selle tsooni liikmesriigilt, kus 
taimekaitsevahend tahetakse turule viia.

Or. de

Selgitus

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 328
Artikli 32 lõige 1

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba igalt 
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahend 
tahetakse turule viia.

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema ühelt 
liikmesriigilt luba, mis seejärel kehtib kogu 
asjaomase tsooni piires.

Or. de

Selgitus

Kogu ELi hõlmav tsoonide kaupa lubade väljastamine on vajalik selleks, et lõpuks ometi luua 
toimiv taimekaitsevahendite siseturg.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 329
Artikli 32 lõige 2

2. Taotlus peab sisaldama järgmist: 2. Taotlus peab sisaldama järgmist:

a) loetelu tsoonidest ja liikmesriikidest, kus 
taotleja on taotluse esitanud;

a) loetelu tsoonidest, kus taotleja on taotluse 
esitanud;

b) ettepanek, milline liikmesriik peaks 
taotleja arvates antud tsoonis taotlust 
hindama;

b) ettepanek, milline liikmesriik peaks 
taotleja arvates antud tsoonis taotluse 
hindamist juhtima;

c) tõendatud koopia kõigist lubadest, mis 
sellele taimekaitsevahendile mõne 
liikmesriigi poolt on juba antud.

c) tõendatud koopia kõigist lubadest, mis 
sellele taimekaitsevahendile mõne 
liikmesriigi poolt on juba antud.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 330
Artikli 32 lõike 5 teine lõik

Nõudmisel peab taotleja esitama 
liikmesriigile taimekaitsevahendi näidised 
ning selle koostise analüüsiks kasutatavad 
standardid.

Nõudmisel peab taotleja esitama hindamises 
osalevatele liikmesriikidele
taimekaitsevahendi näidised ning selle 
koostise analüüsiks kasutatavad standardid.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 331
Artikkel 34

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui 
seda nõustub läbi vaatama mõnu teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, olles nõuetekohaselt 
kaasanud kõik sama tsooni liikmesriigid.

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid, mis kuuluvad 
samasse tsooni, kus taotlus esitati, temaga 

Sellega seoses astutakse samme, et tagada 
nii õiglane tööjaotus kui võimalik.
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koostööd, et tagada õiglane tööjaotus.

Teised taotluse esitamise tsoonis asuvad 
liikmesriigid hoiduvad selle edasisest 
menetlemisest, kuni taotlust läbi vaatav 
liikmesriik on andnud oma hinnangu.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendite lubade väljastamise muudetud menetluse eesmärk on tsoonide kaupa 
lubade väljastamise kehtestamine sammuna Euroopa tasandi ühtlustamise suunas. Seetõttu on 
väga tähtis, et referentliikmesriik kaasaks tsooni teised liikmesriigid läbivaatamise ja 
hindamise protsessi kõigis etappides, tagades sellega, et pärast läbivaatamist saab 
taimekaitsevahendile loa anda kogu tsoonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 332
Artikkel 34

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui 
seda nõustub läbi vaatama mõnu teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik kõigi teiste sama tsooni 
liikmesriikide osalusel, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid, mis kuuluvad 
samasse tsooni, kus taotlus esitati, temaga 
koostööd, et tagada õiglane tööjaotus.

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad kõik teised liikmesriigid, mis 
kuuluvad samasse tsooni, temaga koostööd, 
et tagada nii õiglane tööjaotus kui võimalik.

Teised taotluse esitamise tsoonis asuvad 
liikmesriigid hoiduvad selle edasisest 
menetlemisest, kuni taotlust läbi vaatav 
liikmesriik on andnud oma hinnangu.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendite lubade väljastamise muudetud menetluse eesmärk on tsoonide kaupa 
lubade väljastamise kehtestamine sammuna Euroopa tasandi ühtlustamise suunas. Seetõttu on 
väga tähtis, et referentliikmesriik kaasaks tsooni teised liikmesriigid läbivaatamise ja 
hindamise protsessi kõigis etappides, tagades sellega, et pärast läbivaatamist saab 
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taimekaitsevahendile loa anda kogu tsoonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 333
Artikli 34 lõige 1

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui
seda nõustub läbi vaatama mõnu teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik. Taotlust võib nõustuda 
läbi vaatama mõni teine samasse tsooni 
kuuluv liikmesriik, tingimusel, et taotleja 
sellega nõus on.

Or. de

Selgitus

Taotluse peab läbi vaatama kas taotleja poolt väljapakutud liikmesriik või mõni teine selleks 
soovi avaldanud liikmesriik, tingimusel et taotleja sellega nõustub. Selline menetlus 
soodustab läbipaistvust ja minevikus tõestanud oma tõhusust, eriti seepärast, et liikmesriikide 
eriteadmised leiavad kasutamist parimal võimalikul viisil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 334
Artikli 34 esimene lõik

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui 
seda nõustub läbi vaatama mõnu teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui 
seda nõustub läbi vaatama mõni teine 
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat ja tsooni teisi liikmesriike.

Or. el

Selgitus

Juhul kui otsustatakse tsoonide kasuks, peaks referentliikmesriik teavitama kõiki tsooni 
liikmesriike.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 335
Artikli 34 kolmas a lõik (uus)

Tsooni liikmesriigid võivad pärast 
komisjoniga konsulteerimist võtta vastu 
lõike 1 kohaldamise üksikasjalikud 
eeskirjad.

Or. el

Selgitus

Liikmesriikidele peaks komisjoni nõusolekul jääma teatud otsustamisvabadus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 336
Artikli 35 lõike 1 esimene ja teine lõik

1. Taotlust läbi vaatav liikmesriik koostab 
selle kohta praeguseid teaduslikke ja 
tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu. 

1. Taotlust läbi vaatav liikmesriik koostab 
selle kohta sõltumatu, objektiivse ja 
läbipaistva hinnangu, pidades silmas 
taotluse saamise ajal aktsepteeritud 
teaduslikke ja tehnilisi juhiseid ja nõudeid, 
ilma et see piiraks artikli 21 kohaldamist.

Ta kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes tavapärastes kasutustingimustes, 
ning millised on selle lubatud tingimustes 
kasutamise tagajärjed.

Ta kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes kasutustingimustes, ning millised 
on selle lubatud tingimustes kasutamise 
tagajärjed.

Or. en

Selgitus

Investeering uute toodete turuleviimisse on märkimisväärselt suur, eriti VKEde jaoks, ning 
investeerivatele äriühingutele kindlustunde andmiseks on vaja ennustatavat 
otsustamissüsteemi. Reeglite muutmine pärast taotluse esitamist ei ole sobilik ja vähendab
äriühingute kindlustunnet investeerimisel. Teise osa väljapakutud sõnastus tagab 
kohtuvaidluste korral õiguskindluse. Realistlikke kasutustingimusi on võimalik hinnata ja 
mõõta ning need võimaldavad kohtul langetada otsuse mõõdetavate faktide alusel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Chris Davies ja Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 337
Artikli 35 lõike 1 teine lõik

Ta kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes tavapärastes kasutustingimustes, 
ning millised on selle lubatud tingimustes 
kasutamise tagajärjed.

Ta kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab 
artiklis 29 esitatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 52 ja 
realistlikes kasutustingimustes, ning millised 
on selle lubatud tingimustes kasutamise 
tagajärjed.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kohtuvaidluste korral õiguskindlus, peaksid kõik otsused põhinema 
realistlikel kasutustingimustel. Realistlikke kasutustingimusi on võimalik hinnata ja mõõta 
ning need võimaldavad kohtul langetada otsuse mõõdetavate faktide alusel, mis ei jäta 
kahtlusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 338
Artikli 35 lõike 1 kolmas lõik

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele, mis asuvad samas tsoonis, 
kus taotlus esitati.

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele.

Or. de

Selgitus

Kogu ELis kehtiv luba on vajalik selleks, et viimaks luua toimiv taimekaitsevahendite siseturg. 
Seepärast tuleb ka teksti muuta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 339
Artikli 35 lõike 1 kolmas lõik

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele, mis asuvad samas tsoonis, 
kus taotlus esitati.

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele, kus taotlus esitati.

Or. nl

Selgitus

Tsoonide kasutamine lubade andmise eesmärgil ei ole asjakohane, sest erinevate riikide 
kliima-, bioloogilised ja vesikeskkonna tingimused ei ole esitatud tsoonides võrreldavad.

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

Muudatusettepanek 340
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Ilma et see piiraks artiklite 30 ja 31
kohaldamist, otsustab teine liikmesriik, kui 
taimekaitsevahendile on ühes liikmesriigis 
juba luba antud, 180 päeva jooksul alates 
taotluse saamisest, kas ja millistel 
tingimustel asjaomasele 
taimekaitsevahendile luba anda.

Or. en

Selgitus

Järgides raportööri muudatusettepanekut 86, pole jaotus lubade väljastamise tsoonideks 
sobilik, sest tingimused väljapakutud tsoonides on tihti võrreldamatud. Lube tuleks väljastada 
ainult liikmesriikide tasandil, kuid sellest tuleks teisi liikmesriike teavitada. Ülejäänud 
liikmesriikidel peaks olema kohustus mõistliku 180päevase perioodi jooksul luba vastavalt 
nende kohalikele tingimustele kas kinnitada, tagasi lükata või piirata. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 341
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Sellele vastavalt peavad samas tsoonis 
asuvad liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 
31 kohaselt läbi vaatava liikmesriigi 
järelduste põhjal loa andma või selle 
andmisest keelduma. Samas tsoonis asuvad
liikmesriigid annavad võimaluse korral
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotlust läbi vaatav 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel, 
tingimusel, et pole vaja arvesse võtta 
erinevaid kasutust reguleerivaid tingimusi, 
ehkki asjakohaselt tuleb arvesse võtta 
põllumajanduslike, taimetervise või 
keskkonnatingimuste erinevust.

Or. de

Selgitus

Muudetud määruse eesmärgiks on sammuna Euroopa tasandi ühtlustamise suunas kehtestada 
lubade väljastamine tsoonide kaupa. Seega, lähtuvalt referentliikmesriigi ja teiste kaasatud 
liikmesriikide teostatud läbivaatamisest ja hindamisest, peavad kõnealuse tsooni liikmesriigid 
andma kõnealusele taimekaitsevahendile loa samadel tingimustel, eeldusel, et puudub 
vajadus mõne riigi konkreetsete erinevate tingimustega arvestamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 342
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel. 

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotlust läbi vaatav 
liikmesriik, välja arvatud juhul, kui 
põllumajanduslikud ja 
keskkonnatingimused oluliselt varieeruvad 
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ja vajavad edasist hindamist.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite heakskiitmisel peaks liikmesriikidel olema lubatud asjaomaseid 
kohalikke küsimusi arvesse võtta. Teatise esitaja, mitte tsooni referentliikmesriik, peaks 
vastutama liigituse eest – vastasel korral oleksid tagajärjeks pikad viivitused ja võimalik, et 
tsoonide kaupa erinev liigitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 343
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel. 

Or. de

Selgitus

Kogu ELis kehtiv luba on vajalik selleks, et viimaks luua toimiv taimekaitsevahendite siseturg. 
Seepärast tuleb ka teksti muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 344
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 

2. Kui üks liikmesriik on 
taimekaitsevahendile juba loa andnud, siis, 
ilma et see piiraks artiklite 30 ja 31 sätete 
kohaldamist, peavad teised liikmesriigid 90 
päeva jooksul pärast taotluse saamist 
otsustama, kas kõnealusele 
taimekaitsevahendile luba anda.
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liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 345
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi järelduste 
põhjal loa andma või selle andmisest 
keelduma. Liikmesriigid annavad 
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel kui taotluse esitanud
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Sellele vastavalt peavad samas tsoonis 
asuvad liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 
31 kohaselt läbi vaatava liikmesriigi 
järelduste põhjal loa andma või selle 
andmisest keelduma. Samas tsoonis asuvad
liikmesriigid annavad asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel kui taotlust läbi vaatav 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

Or. de

Selgitus

Muudetud määruse eesmärgiks on sammuna Euroopa tasandi ühtlustamise suunas kehtestada 
lubade väljastamine tsoonide kaupa. Seega, lähtuvalt referentliikmesriigi ja teiste kaasatud 
liikmesriikide teostatud läbivaatamisest ja hindamisest, peavad kõnealuse tsooni liikmesriigid 
andma kõnealusele taimekaitsevahendile loa samadel tingimustel, eeldusel, et puudub 
vajadus mõne riigi konkreetsete erinevate tingimustega arvestamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 346
Artikli 35 lõige 3

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhul kui liikmesriikidel on lubatud kohaliku olukorraga arvestada, on see säte ebavajalik.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 347
Artikli 35 lõige 3

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

3. Kui liikmesriik soovib asjaomase 
taimekaitsevahendi loaga kehtestada 
taotlust läbi vaatava liikmesriigiga 
võrreldes erinevaid kasutustingimusi, siis 
teavitab kõnealune liikmesriik viivitamata 
oma tingimustest komisjoni ning esitab 
kõnealuse erandi põhjendamiseks 
igakülgsed andmed. Komisjon vaatab 
asjaomase liikmesriigi poolt antud loa läbi. 
Kui komisjon leiab, et erand ei ole 
põhjendatud, kutsub ta asjaomast 
liikmesriiki üles lubama kõnealuse 
taimekaitsevahendi kasutamist 
referentliikmesriigiga samadel tingimustel.

Or. de

Selgitus

Muudetud määruse eesmärgiks on sammuna Euroopa tasandi ühtlustamise suunas kehtestada 
lubade väljastamine tsoonide kaupa. Seega, lähtuvalt referentliikmesriigi ja teiste kaasatud 
liikmesriikide teostatud läbivaatamisest ja hindamisest, peavad kõnealuse tsooni liikmesriigid 
andma kõnealusele taimekaitsevahendile loa samadel tingimustel, eeldusel, et puudub 
vajadus mõne riigi konkreetsete erinevate tingimustega arvestamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 348
Artikli 37 lõige 4

4. Kui asjaosalised liikmesriigid ei jõua 
kokkuleppele 90 päeva jooksul, esitab 
loataotlust läbi vaatav liikmesriik asja 
komisjonile. Otsus selle kohta, kas artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud tingimused on 
täidetud, tehakse vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele. 90 päeva pikkune 
periood algab päevast, millal loataotlust läbi 
vaatav liikmesriik teatas lõike 3 kohaselt 
referentliikmesriigile, et ta ei nõustu viimase 
järeldusega.

4. Kui asjaosalised liikmesriigid ei jõua 
kokkuleppele 180 päeva jooksul, esitab 
loataotlust läbi vaatav liikmesriik asja 
komisjonile. Otsus selle kohta, kas artikli 29 
lõike 1 punktis b osutatud tingimused on 
täidetud, tehakse vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele. 180 päeva pikkune 
periood algab päevast, millal loataotlust läbi 
vaatav liikmesriik teatas lõike 3 kohaselt 
referentliikmesriigile, et ta ei nõustu viimase
järeldusega.

Or. en
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Selgitus

Vajalik on tagada võimalikult kiire lubade väljastamise menetlus, mis on kooskõlas inimeste 
tervise ja keskkonna tõhusa kaitse vajadustega. See tähendab siiski, et kui liikmesriigid 
võtavad enne teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendile loa väljastamist või sellest 
keeldumist täies mahus arvesse oma territooriumil asjakohaseid, konkreetseid tingimusi –
selle asemel, et teise liikmesriigi luba automaatselt heaks kiita – siis 90 päevast ei piisa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 349
Artikli 38 lõike 1 esimene a lõik (uus)

12 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon ettepaneku 
punktides a, b ja c sätestatud dokumentide 
standardvormi kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes 
väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 350
Artikli 38 lõige 2

2. Nõudmisel teevad liikmesriigid lõike 1 
punktides a, b ja c nimetatud dokumente 
sisaldavad kaustad viivitamata teistele 
liikmesriikidele, ametile ja komisjonile 
kättesaadavaks.

2. Artikli 35 lõikes 2 kirjeldatud 
otsustusprotsessi lihtsustamiseks teevad loa 
andnud liikmesriigid käesoleva artikli lõike 
1 punktides a, b ja c nimetatud dokumente 
sisaldavad kaustad viivitamata teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes 
väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 351
Artikli 38 lõige 2 a (uus)

2 a. 12 nädala jooksul alates 
taimekaitsevahendi loa kohta otsuse 
vastuvõtmisest avaldavad liikmesriigid 
avalikul veebisaidil teabe lõike 1 punktis c 
osutatud haldusotsuse kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes 
väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

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

Muudatusettepanek 352
Artikli 39 lõige 1

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

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse 
tunnustamise menetluse alusel võib loa 
valdaja või isik, kelle valdaja on oma 
esindajaks määranud, taotleda samale 
taimekaitsevahendile samasuguseks 
kasutuseks luba teiselt liikmesriigilt 
järgmistel juhtudel:

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

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

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

b) liikmesriik andis loa kasutuseks 
kasvuhoonetes või koristusjärgses või 
seemnete töötluses, sõltumata tsoonist, kuhu 
referentliikmesriik kuulub; ja vabatahtlikult 
erinevate tsoonide liikmesriikide vahel, kui 
nimetatud liikmesriikide 
põllumajanduslikud, taimetervise ja 
keskkonnatingimused, eriti kõnealuse 
taimekaitsevahendi kasutamise seisukohast 
olulised kliimatingimused, on sarnased.

Or. en
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Selgitus

Kohalik loa valdaja võib riigiti erineda.

Praegu on ettepanek liiga piirav. Tsoonide vahel peaks vastastikune tunnustamine olema 
lubatud, kui tingimused seda võimaldavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 353
Artikli 39 lõige 1

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

1. Kõigis asjaomase tsooni liikmesriikides 
antakse samale taimekaitsevahendile 
samasuguseks kasutuseks luba järgmistel 
juhtudel:

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

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

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

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

Or. de

Selgitus

ELi jagamist kolmeks tsooniks tuleb pidada tähtsaks sammuks Euroopa taimekaitsevahendite 
lubade väljastamise menetluste ühtlustamise suunas. Muudatusettepanekuga tehakse selgeks, 
et pärast taimekaitsevahendi läbivaatamist referentliikmesriigi poolt, millesse on kaasatud 
kõik ülejäänud selle tsooni liikmesriigid, tuleb taimekaitsevahendile luba anda kõigis selle 
tsooni liikmesriikides. Siiski ei välista ELi jagamine kolmeks tsooniks vajadust lubade 
vastastikuse tunnustamise järele, selleks et võtta arvesse võrreldavaid põllumajanduslikke ja 
kliimatingimusi piirkondades, kus tsoonid üksteisega piirnevad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer

Muudatusettepanek 354
Artikli 39 lõike 1 punkt b

b) liikmesriik andis loa kasutuseks 
kasvuhoonetes või koristusjärgses töötluses, 

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

seemnete töötluses, sõltumata tsoonist, kuhu 
referentliikmesriik kuulub.

Or. en

Selgitus

Tsoonidest sõltumatu vastastikune tunnustamine peaks laienema ka seemnete töötlemisele. 
Seemnete töötlemise turg on väike ja uuenduslik, sellel domineerivad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Lubade väljastamisega seonduvaid asjaajamiskulusid tuleks vähendada, 
selleks et edendada uuenduslike tehnoloogiate ja toodete kasutamist, millede puhul tavaliselt 
kasutatakse põllul toimuva töötlemisega võrreldes palju vähem taimekaitsevahendeid. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud vabatahtlikult kohaldada tsoonidevahelist vastastikust 
tunnustamist, eriti kui tingimused on sarnased.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 355
Artikli 39 lõike 1 punkt b

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

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

Or. nl

Selgitus

Seemnete töötlemise ühtlustamine on tähtis. Igasugune seemnete taimekaitsevahenditega 
töötlemine tähendab, et hiljem kasutatakse põllul taimekaitsevahendeid vähem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, 
Christa Klaß ja Marianne Thyssen 

Muudatusettepanek 356
Artikli 39 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) vabatahtlikult erinevate tsoonide 
liikmesriikide vahel, kui nende 
liikmesriikide põllumajanduslikud, 
taimetervise ja keskkonnatingimused, eriti 
kõnealuse taimekaitsevahendi kasutamise 
seisukohast olulised kliimatingimused on 
sarnased.
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Or. en

Selgitus

Tsoonidest sõltumatu vastastikune tunnustamine peaks laienema ka seemnete töötlemisele. 
Seemnete töötlemise turg on väike ja uuenduslik, sellel domineerivad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Lubade väljastamisega seonduvaid asjaajamiskulusid tuleks vähendada, 
selleks et edendada uuenduslike tehnoloogiate ja toodete kasutamist, milles tavaliselt 
kasutatakse võrreldes põllul toimuva töötlemisega palju vähem taimekaitsevahendeid. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud vabatahtlikult kohaldada tsoonidevahelist vastastikust 
tunnustamist, eriti kui tingimused on sarnased.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja 
Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 357
Artikli 39 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) ühes tsoonis lubatud 
taimekaitsevahenditele antakse teises 
tsoonis luba nii, et läbi vaadatakse ainult 
põllumajanduslikud, kliima- ja 
keskkonnakriteeriumid. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Muudatusettepanek 358
Artikli 39 lõige 2

2. Vastastikust tunnustamist ei kohaldata 
asenduskõlblikku ainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite suhtes.

2. Vastastikuse tunnustamise alusel võib 
loa valdaja taotleda teise tsooni 
liikmesriigis luba sama taimekaitsevahendi 
samaks kasutuseks.

Or. de

Selgitus

ELi jagamist kolmeks tsooniks tuleb pidada tähtsaks sammuks Euroopa taimekaitsevahendite 
lubade väljastamise menetluste ühtlustamise suunas. Muudatusettepanekuga tehakse selgeks, 
et pärast taimekaitsevahendi läbivaatamist referentliikmesriigi poolt, millesse on kaasatud 
kõik ülejäänud selle tsooni liikmesriigid, tuleb taimekaitsevahendile luba anda kõigis selle 
tsooni liikmesriikides. Siiski ei välista ELi jagamine kolmeks tsooniks vajadust lubade 
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vastastikuse tunnustamise järele, selleks et võtta arvesse võrreldavaid põllumajanduslikke ja 
kliimatingimusi piirkondades, kus tsoonid üksteisega piirnevad.

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

Muudatusettepanek 359
Artikli 39 lõige 2

2. Vastastikust tunnustamist ei kohaldata 
asenduskõlblikku ainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui vastastikuse tunnustamise menetlust asenduskõlblikke aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite puhul enam ei kohaldata, satub ühe ühtlustamiseesmärgi saavutamine 
kahtluse alla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ja Erna 
Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 360
Artikkel 40

1. Liikmesriik, kellele esitatu artikli 39 
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, kaasa 
arvatud ka selle liigitamine direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

1. Sama tsooni liikmesriigid annavad
asjaomasele taimekaitsevahendile loa 
samadel tingimustel nagu 
referentliikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Erandina lõikest 1 ja juhul, kui ühenduse 
õigus seda sätestab, võidakse kehtestada
artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes täiendavaid 
tingimusi.

2. Kui liikmesriik erandina lõikest 1 ja juhul, 
kui ühenduse õigus seda sätestab, kehtestab
artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes täiendavaid 
tingimusi, siis teavitab kõnealune 
liikmesriik viivitamata oma tingimustest 
komisjoni ning esitab kõnealuse erandi 
põhjenduste kohta igakülgsed andmed.

Komisjon vaatab asjaomase liikmesriigi
poolt antud loa läbi. Kui komisjon leiab, et 
erand ei ole põhjendatud, kutsub ta 
asjaomast liikmesriiki üles lubama 
asjaomase taimekaitsevahendi kasutamist 
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referentliikmesriigiga samadel tingimustel.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendite lubade väljastamise muudetud menetluse eesmärgiks on tsoonide kaupa 
lubade väljastamise kehtestamine sammuna Euroopa tasandil lubade väljastamise 
ühtlustamise suunas. Seega on esmatähtis, et referentliikmesriigi ja teiste kaasatud 
liikmesriikide poolt teostatud läbivaatusest ja hindamisest lähtuvalt annaksid kõnealuse 
tsooni liikmesriigid taimekaitsevahendile loa samadel tingimustel. Kui mõni liikmesriik peaks 
siiski tegema mõistlikult põhjendatud erandeid tingimuste osas, peab komisjon selle läbi 
vaatama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 361
Artikli 40 lõige 1

1. Liikmesriik, kellele esitatu artikli 39
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, kaasa 
arvatud ka selle liigitamine direktiivi 
1999/45/EÜ alusel.

1. Artikli 39 kohaselt väljastatud luba 
kehtib kogu tsoonis.

Or. de

Selgitus

Keskmises ja pikas perspektiivis peab eesmärgiks olema tõelise ELi loa loomine, s.o ühes 
liikmesriigis väljastatud luba peaks kehtima kõigis liikmesriikides. See on ainus võimalus 
toimiva taimekaitsevahendite siseturu loomiseks.

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

Muudatusettepanek 362
Artikli 40 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriik annab loa kohalikest 
asjaomastest tingimustest lähtudes või 
keeldub luba andmast, kui artikli 29 
nõuded pole kõnealuses liikmesriigis 
täidetud.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri raportiga peab vastastikuse tunnustamise põhimõte jätma 
liikmesriikidele võimaluse otsustada, kas lähtuvalt konkreetsetest kohalikest tingimustest luba 
anda. Õigusaktide võimalikult suure selguse huvides tuleks see sätestada asjakohases artiklis 
40, mis käsitleb lubade väljastamist vastastikune tunnustamisena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 363
Artikli 40 lõige 2 a (uus)

2 a. Loa andmist võivad reguleerida sätted, 
mis tulenevad teiste meetmete 
rakendamisest kooskõlas ühenduse 
õigusega, mis on seotud taimekaitsevahendi 
levitamise ja kasutamise tingimustega, mis 
on ette nähtud asjaomaste levitajate, 
kasutajate ja töötajate tervise kaitsmiseks. 
Kõnealune vastastikuse tunnustamise 
menetlus ei piira liikmesriikide poolt 
vastavalt töötajate tervise kaitseks mõeldud 
ühenduse õigusaktidega võetud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga asendatakse komisjoni ettepanekus sätestatud tsoonideks jaotamise 
süsteem ja antakse rohkem otsustusõigust liikmesriikidele, ilma et see tooks kaasa töö 
mittevajaliku dubleerimise ning otsustusprotsessi aeglustumise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 364
Artikli 40 lõige 2 b (uus)

2 b. Lubade andmise suhtes võidakse 
kohaldada täiendavaid kasutustingimusi, 
kui liikmesriigis esinevad asjaomased 
põllumajanduslikud, taimetervisega seotud 
ja keskkonnatingimused (sealhulgas 
kliimatingimused) muudavad artikliga 29 



AM\672288ET.doc 55/125 PE 390.442v01-00

ET

vastavuse huvides kõnealused 
kasutustingimused vajalikuks. Kõnealused 
kasutustingimused peavad igal juhul 
hõlmama järgmist:
– kogus hektari kohta igal kasutuskorral;
– viimase kasutuskorra ja saagikoristuse 
vaheline ajavahemik;
– kasutuskordade arv aastas;
– ettekirjutus pihustamise vajaduse kohta;
– inimeste tervist ähvardava ohu/riski tase 
(kumulatiivne mõju);
– põhjavee ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga asendatakse komisjoni ettepanekus sätestatud tsoonideks jaotamise 
süsteem ja antakse rohkem otsustusõigust liikmesriikidele, ilma et see tooks kaasa töö 
mittevajaliku dubleerimise ning otsustusprotsessi aeglustumise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 365
Artikli 41 lõige 2

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 39 
kohane taotlus, langetab taotluse suhtes 
otsuse 90 päeva jooksul.

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 39 
kohane taotlus, langetab taotluse suhtes 
otsuse 180 päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Vajalik on tagada võimalikult kiire lubade väljastamise menetlus, mis on kooskõlas inimeste 
tervise ja keskkonna tõhusa kaitse vajadustega. See tähendab siiski, et kui liikmesriigid 
võtavad enne teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendile loa väljastamist või sellest 
keeldumist täies mahus arvesse oma territooriumil asjakohaseid konkreetseid tingimusi –
selle asemel, et teise liikmesriigi luba automaatselt heaks kiita – siis 90 päevast ei piisa.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 366
Artikli 42 lõike 3 punkt a

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

a) mis tahes artiklis 20 nimetatud 
pikendavas määruses osutatud või
andmenõuete või kriteeriumide muutmise 
tõttu nõutav uus teave;

Or. en

Selgitus

Selgitus seoses andmetega, mida on vaja kaitsta pärast toimeaine loa pikendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 367
Artikli 42 lõike 3 punkt b

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

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

Or. en

Selgitus

Selgitus seoses andmetega, mida on vaja kaitsta pärast toimeaine loa pikendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 367
Artikli 42 lõike 3 punkt b

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

b) selgitus, et esitatud uued andmed 
tulenevad andmenõuetest või 
kriteeriumidest, mis ei kehtinud 
taimekaitsevahendile loa andmise ajal või on 
vajalikud heakskiidu tingimuste 
muutmiseks;
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Or. en

Selgitus

Selgitus seoses andmetega, mida on vaja kaitsta pärast toimeaine loa pikendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 368
Artikli 43 lõike 2 esimene lõik

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

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

Or. el

Selgitus

Asjaomase tsooni liikmesriike tuleks viivitamata teavitada loa muutmisest või selle 
tagasivõtmisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 369
Artikli 45 lõige 2

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused seda 
võimaldavad, peab vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks antav ajapikendus olema 
selline, et see ei mõjuta taimekaitsevahendi 
tavapärast kasutusperioodi.

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitsega, antakse vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks ajapikendust 
maksimaalselt üheaastaseks perioodiks.
Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused on seotud 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitsega, ei anta vastavate pestitsiidide 
laovarude ärakasutamiseks ajapikendust 
ning kõikide kõnealuste toodete müük ja 
kasutamine lõpetatakse viivitamata.

Or. en
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Selgitus

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitsega, tuleks kõnealuste pestitsiidide müük ja kasutamine 
viivitamata lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 370
Artikli 45 lõige 2

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused seda 
võimaldavad, peab vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks antav ajapikendus olema 
selline, et see ei mõjuta taimekaitsevahendi 
tavapärast kasutusperioodi.

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitsega, antakse vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks ajapikendust 
maksimaalselt üheks hooajaks. Kui loa 
tagasivõtmise, muutmise või pikendamata 
jätmise põhjused on seotud inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitsega, 
ei anta vastavate taimekaitsevahendite 
laovarude ärakasutamiseks ajapikendust 
ning kõikide kõnealuste toodete müük ja 
kasutamine lõpetatakse viivitamata pärast 
pikendamata jätmise või tagasivõtmise 
otsuse vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitsega, tuleks kõnealuste pestitsiidide müük ja kasutamine 
viivitamata lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 371
Artikkel 45 a (uus)

Artikkel 45 a
Loata taimekaitsevahendite kõrvaldamine 

ja hävitamine
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Piiramata artikli 45 sätteid, kõrvaldatakse 
ja hävitatakse loata taimekaitsevahendite 
varud ohutult loa endise valdaja vastutusel. 

Or. en

Selgitus

Vananenud pestitsiidide varud kujutavad endast paljudes liikmesriikides ja kolmandates 
riikides tõsist ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Tootjatelt nõutakse kõnealuste ohtlike 
ainete ohutu kõrvaldamise ja hävitamise tagamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 372
Artikkel 45 b (uus)

Artikkel 45 b
Import

Toiduks mittekasutatavad imporditud 
vahendid või tooted ei sisalda käesoleva 
määruse sätete kohaselt heakskiitmata 
toimeainete jääke.

Or. en

Selgitus

Selleks et kaitsta nii inimeste tervist kui ka Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, ei tohiks 
toiduks mittekasutatavad imporditud vahendid või tooted sisaldada ELis heakskiitmata 
toimeaineid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 373
Artikli 46 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) selles sisalduvad väheohtlikud 
toimeained ei avalda kahjulikku mõju 
inimestele, loomadele või keskkonnale;

Or. en
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Selgitus

Selgitus, et väheohtlike toimeainetena on võimalik käsitleda ainult tooteid, milles sisalduvad 
toimeained ei avalda kahjulikku mõju inimestele, loomadele või keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 374
Artikli 46 lõike 3 teine lõik

Kui mõni teine samas tsoonis asuv
liikmesriik on samale väheohtlikule 
taimekaitsevahendile juba loa andnud, on
liikmesriigil otsuse tegemiseks aega 60 
päeva.

Kui mõni teine liikmesriik on samale 
väheohtlikule taimekaitsevahendile juba loa 
andnud, on liikmesriigil otsuse tegemiseks 
aega 60 päeva.

Or. nl

Selgitus

Tsoonide kasutamine lubade andmise eesmärgil ei ole asjakohane, sest erinevate riikide 
kliima-, bioloogilised ja vesikeskkonna tingimused ei ole esitatud tsoonides võrreldavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 375
Artikli 46 lõike 3 kolmas lõik

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 90 
päeva pikkust perioodi liikmesriigi poolt 
lisaks antud aja võrra.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab 
selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse 90 
päeva pikkust perioodi liikmesriigi poolt 
lisaks antud aja võrra. Perioodi kogupikkus 
ei ületa nelja kuud. 

Or. el

Selgitus

Määruses tuleb kehtestada kõikide meetmete jaoks selged perioodid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 376
Artikli 48 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Selgitus

Isegi kui on olemas asenduskõlblike toimeainete loend ja kõige problemaatilisemate abiainete 
negatiivne loend, võivad erinevate toodetega seotud ohud nende kasutusest tulenevalt ikkagi 
suurel määral erineda. Esitatud muudatusettepanek annab võimaluse viia vastava toote 
konkreetse riskianalüüsi alusel läbi ka asenduskõlblikke toimeaineid mittesisaldavate toodete 
võrdlev hindamine. Ettepanek laiendab võrdleva hindamise ulatust toimeainete loendis 
märgitud toimeaineid sisaldavatelt toodetelt kõikidele mis tahes toimeainet sisaldavatele 
toodetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 377
Artikli 48 lõike 1 punkt b

b) punktis a nimetatud taimekaitsevahendi 
või mittekeemilise tõrje- või ennetusmeetodi 
kasutamine ei ole majanduslikult või 
praktiliselt olulisel määral ebasoodsam;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punkt b on tarbetu, sest võrdleva hindamise käigus võetakse juba arvesse ohud ja eelised. 
Käesolev muudatusettepanek võtab kasutusele asenduspõhimõtte kolm uut mõõdet, tuues sisse 
kontseptsiooni, et asendamisega seotud sätetes tuleb samuti arvesse võtta põllukultuuride 
majandamise ja kahjurite vältimise meetodeid ja tavasid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 378
Artikli 48 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Kui liikmesriigid ei anna luba 
taimekaitsevahendile juhul, kui võrdlev 
hindamine näitab, et on olemas ohutumad 
alternatiivsed ained, seatakse võrdleval 
hindamisel ja asendamisel esikohale 
asenduskõlblikud ained.

Or. en

Selgitus

Kuigi kõik tooted võivad olla asendatavad, on liikmesriikide ressursid piiratud ja seetõttu 
seatakse võrdleval hindamisel ja asendamisel esikohale asenduskõlblikud ained.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 379
Artikli 48 lõige 3

3. Liikmesriigid peavad lõikes 1 sätestatud 
võrdlevat hindamist regulaarselt kordama 
ning tegema seda hiljemalt neli aastat pärast 
loa andmist või pikendamist.

3. Liikmesriigid peavad lõikes 1 sätestatud 
võrdlevat hindamist ainult üks kord
kordama ning tegema seda hiljemalt neli 
aastat pärast loa andmist või pikendamist.

Nimetatud võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätavad liikmesriigid loa kehtima, 
võtavad selle tagasi või muudavad seda.

Esimese võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätavad liikmesriigid loa kehtima, 
võtavad selle tagasi või muudavad seda. 
Pärast teist võrdlevat hindamist võtavad 
liikmesriigid loa tagasi. 

Or. en

Selgitus

Asenduskõlblikke aineid ei tohiks jätta turule määramata ajaks, vaid tuleks pärast teist 
võrdlevat hindamist turult kõrvaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 380
Artikli 48 lõige 3
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3. Liikmesriigid peavad lõikes 1 sätestatud 
võrdlevat hindamist regulaarselt kordama 
ning tegema seda hiljemalt neli aastat pärast 
loa andmist või pikendamist.

3. Referentliikmesriik peab lõikes 1 
sätestatud võrdlevat hindamist regulaarselt 
kordama ning tegema seda hiljemalt neli 
aastat pärast loa andmist või pikendamist.

Nimetatud võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätavad liikmesriigid loa kehtima, 
võtavad selle tagasi või muudavad seda.

Nimetatud võrdleva hindamise tulemuste 
põhjal jätab referentliikmesriik loa kehtima, 
võtab selle tagasi või muudab seda.

Or. de

Selgitus

Liikmesriik, kus loa väljastamise menetlus toimus, peab ka edaspidi loa eest vastutavaks 
jääma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 381
Artikli 48 lõige 4

4. Kui liikmesriik otsustab lõike 3 alusel loa 
tagasi võtta või seda muuta, jõustub see 
tagasivõtmine või muutmine pärast nelja 
aasta möödumist liikmesriigi vastavast 
otsusest või asenduskõlbliku aine heakskiidu 
kehtivuse perioodi lõppedes, kui see periood 
lõpeb varem.

4. Kui referentliikmesriik otsustab lõike 3 
alusel loa tagasi võtta või seda muuta, 
jõustub see tagasivõtmine või muutmine 
pärast nelja aasta möödumist liikmesriigi 
vastavast otsusest või asenduskõlbliku aine 
heakskiidu kehtivuse perioodi lõppedes, kui 
see periood lõpeb varem.

Or. de

Selgitus

Liikmesriik, kus loa väljastamise menetlus toimus, peab ka edaspidi loa eest vastutavaks 
jääma. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 382
Artikli 49 lõige 1

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 



PE 390.442v01-00 64/125 AM\672288ET.doc

ET

liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erakorralise vajaduse rahuldamiseks.

liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erilise või piiratud vajaduse 
rahuldamiseks või töötlemist loa valdaja 
piiratud majandushuvides, kaasa arvatud 
seemnete töötlemine.

Or. nl

Selgitus

Seemnete töötlemise ühtlustamine on oluline. Seemnete töötlemine taimekaitsevahenditega 
tähendab taimekaitsevahendite põllul kasutamise olulist vähendamist hilisemas etapis. Seda 
sektorit tuleb kaitsta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer

Muudatusettepanek 383
Artikli 49 lõige 1

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erakorralise vajaduse rahuldamiseks. 

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline kasutus 
konkreetses liikmesriigis selle vahendi 
kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erilise ja piiratud vajaduse 
rahuldamiseks või töötlemist loa valdaja 
piiratud majandushuvides, kaasa arvatud 
seemnete töötlemine.

Or. en

Selgitus

Väikesemahulise kasutuse määratlus tuleks muuta selgemaks, et see hõlmaks ka seemnete 
töötlemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 384
Artikli 49 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad võtta erimeetmeid, 
et lihtsustada väikesemahulise kasutuse 
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lubade kehtivuse laiendamise taotluste 
esitamist.

Or. el

Selgitus

Bürokraatia lihtsustamine ja nende julgustamine, kelle eesmärk on taimekaitsevahendite 
kasutamine väikesemahuliste kasutuste korral, lahendab arvukad teatud põllukultuuridega 
seotud probleemid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 385
Artikli 49 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad võtta erimeetmeid, 
et lihtsustada väikesemahulise kasutuse 
lubade kehtivuse laiendamise taotluste 
esitamist.

Or. el

Selgitus

Kuna loa valdajatel puudub väikesemahuliste kasutuste suhtes eriline finantshuvi, oleks 
asjaomaste menetluste lihtsustamine kõnealuste kasutuste toetamiseks kasulik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 386
Artikli 49 lõike 3 punkt d

d) kasutuse laiendamise toetuseks esitatud 
dokumendid ja teabe on esitanud lõikes 2 
nimetatud isikud või asutused.

d) kasutuse laiendamise toetuseks esitatud 
dokumendid ja teabe on esitanud lõikes 2 
nimetatud isikud või asutused. Jääkide 
piirnormide kindlaksmääramiseks vajalikke 
uuringuid võivad teostada teadus- või 
ametiasutused.

Or. es

Selgitus

Teadusuuringute maksumus kujutab väikesemahuliste kasutuste arendamisel väga tõsist 
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takistust. Muudatusettepaneku eesmärgiks on pakkuda majanduslikust aspektist 
rakendamiseks sobivamaid lahendusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Muudatusettepanek 387
Artikli 49 lõige 3 a (uus)

3 a) Väikesemahulistele kasutustele loa 
andmise kriteeriumid võimaldavad 
ekstrapoleerida seoses teiste botaaniliselt ja 
põllumajanduslikult väga sarnaste 
põllukultuuridega kogutud andmeid.

Or. es

Selgitus

Kui põllukultuurid on üksteisele nii sarnased nagu näiteks kirss ja laukapuu, tuleks esmase 
loa saamiseks kogutud andmeid ekstrapoleerida, et võimaldada loa andmist ka 
väikesemahulistele kasutustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 388
Artikli 49 lõike 5 teine lõik

Kui loa valdaja sellest keeldub, peavad 
liikmesriigid oma ametliku väljaande või 
ametliku veebisaidi abil tagama, et 
kasutajad oleks täielikult ja spetsiifiliselt 
teavitatud vahendi kasutusjuhendist.

Etiketil märgitakse, et näidatud 
kasutusviiside tõhusust või fütotoksilisust ei 
ole hinnatud. Ilma et see piiraks artikli 70 
kohaldamist, ei vastuta loa valdaja 
pikendatud kehtivusega lubade kohase 
kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude 
eest. 

Or. en

Selgitus

Loa valdajaid ei oleks võimalik vastutusele võtta laiendatud kasutuse kahjulike mõjude eest, 
aga loa valdajad on kõnealuse küsimuse pärast jätkuvalt mures. Käesolev muudatusettepanek 
selgitaks, et neid ei võeta vastutusele ja kõrvaldaks seega alternatiivse teavituse vajaduse, kui 
nad peaksid keelduma laiendatud kasutusviiside lisamisest etiketile. Määratlus on vajalik 
jõustamise eesmärkidel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 389
Artikli 49 lõike 5 teine lõik

Kui loa valdaja sellest keeldub, peavad 
liikmesriigid oma ametliku väljaande või 
ametliku veebisaidi abil tagama, et kasutajad 
oleks täielikult ja spetsiifiliselt teavitatud 
vahendi kasutusjuhendist.

Kui loa valdaja sellest keeldub, peavad 
liikmesriigid oma ametliku väljaande või 
ametliku veebisaidi abil tagama, et kasutajad 
oleks täielikult ja spetsiifiliselt teavitatud 
vahendi kasutusjuhendist. Kõnealune teave 
vabastab loa valdaja mis tahes vastutusest 
kasutuse lühiajalise pikendamise raames.

Or. de

Selgitus

Ettevõtte vastutus peab piirduma tema taotletud loaga. Ettevõte kogus andmed eranditult 
vastava loa jaoks, et anda hinnang oma toote ohutule kasutusele. Juhul kui liikmesriik 
pikendab luba ise, ilma et ettevõte seda taotleks, ei ole võimalik ettevõtet laiendatud kasutuse 
eest vastutusele võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 390
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Paralleelne importimine

1. Selleks et importijal oleks võimalik 
taimekaitsevahend paralleelse importimise 
tingimuste kohaselt liikmesriigis turule 
viia, peab ta taotlema vastava liikmesriigi 
pädevalt asutuselt samasussertifikaati.
2. Määratud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul alates taotluse 
saamisest, kas väljastada 
samasussertifikaat artikli 3 lõike 9 punkti b 
sätete alusel.
3. Samasussertifikaadi saanud importija 
vabastatakse imporditud 
taimekaitsevahendi registreerimistoimiku 
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esitamisest, välja arvatud järgmistel 
eesmärkidel:
a) tõendamine, et vastavale vahendile on 
kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ või 
käesoleva määrusega antud luba 
liikmesriigis, kust seda eksporditakse, ja
b) tõendamine, et imporditud vahend on 
identne määratud liikmesriigis loa saanud 
taimekaitsevahendiga (edaspidi „võrreldav 
taimekaitsevahend”), ja 
c) tõendamine, et ümberpakkimine ei 
avalda kahjulikku mõju vahendi esialgsele 
seisundile või kaubamärgi ja selle valdaja 
mainele.
4. Samasussertifikaat aegub võrreldavale 
vahendile antud loa või imporditud vahendi 
loa kehtivuse lõppemisega liikmesriigis, 
kust seda eksporditakse. Kui võrreldava 
taimekaitsevahendi luba võetakse tagasi 
muudel põhjustel kui tervise või 
keskkonnaga seotud põhjused, võib 
importija jätkata imporditud toote müümist 
ühe aasta jooksul pärast tagasivõtmise 
kuupäeva, et imporditud toode lõpuni 
müüa.

Or. en

Selgitus

Seoses taimekaitsevahendite lihtsustatud turuleviimise korraga kuritarvitatakse paralleelset 
kaubandust ebaseaduslike (hindamata ja/või võltsitud) toodetega turulepääsemiseks. Seetõttu 
tuleks lisada käesolevasse määrusesse ühenduse selged ja ranged paralleelse kaubanduse 
eeskirjad, mille abil saavutatakse kõrgem ühtlustamis-, ohutus- ja kontrollitase.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 391
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Paralleelne importimine

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 lubab 
liikmesriik taimekaitsevahendi importi ja 
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turuleviimist oma territooriumil paralleelse 
kaubanduse kaudu ainult pärast 
haldusmenetluse läbiviimist, tegemaks 
kindlaks, et see on identne juba lubatud 
taimekaitsevahendiga (edaspidi „võrreldav 
taimekaitsevahend”). Kui see on nii, saab 
imporditud taimekaitsevahend määratud 
liikmesriigi pädevalt asutuselt 
samasussertifikaadi.
2. Taimekaitsevahendi importija taotleb 
määratud liikmesriigi pädevalt asutuselt 
samasussertifikaati taimekaitsevahendile, 
mida ta soovib enne esimest importimist ja 
esimest turuleviimist importida.
3. Määratud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul, kas käesoleva 
lõike nõuded on täidetud. Kui pädev asutus 
teeb kindlaks, et käesoleva lõike nõuded on 
täidetud, saab importija kõnealusele 
vahendile samasussertifikaadi.
4. Taotleja vabastatakse 
taimekaitsevahendile loa andmiseks 
nõutava teabe, katse- ja uuringuaruannete 
esitamisest.
5. Pädev asutus, kellele taotlus laekub, 
palub päritolumaa pädeval asutusel:
a) määrata vahendi täpne koostis 
kontrollimaks, et see on identne 
referentliikmesriigis loa saanud 
taimekaitsevahendiga, ja
b) kontrollida, et vahendile on kõnealuses 
liikmesriigis antud luba kooskõlas 
käesolevas määruses või direktiivis 
91/414/EMÜ sätestatud loa andmise 
menetlusega.
6. Paralleelselt imporditavaid vahendeid ei 
tohi ümber pakkida.
7. Samasussertifikaat aegub üheaegselt 
võrreldavale taimekaitsevahendile antud 
loa või imporditud vahendile antud loa 
kehtivuse lõppemisega liikmesriigis, kuhu 
seda eksporditakse. Kui võrreldava 
taimekaitsevahendi luba võetakse tagasi 
muudel põhjustel kui tervise või 
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keskkonnaga seotud põhjused, võib 
importija jätkata imporditud toote müümist 
ühe aasta jooksul pärast tagasivõtmise 
kuupäeva.
8. Paralleelse importimise korraga 
hõlmatud vahendite märgistus viiakse 
kooskõlla sihtliikmesriigis turuleviidud 
identsete vahendite märgistusega.

Or. es

Selgitus

Raportööril on õigus, kui ta väidab, et ühenduse tasandil tuleks kehtestada selged ja ranged 
paralleelse kaubanduse eeskirjad, mille abil saavutatakse kõrgem ühtlustamis-, ohutus- ja 
kontrollitase. Selleks et tagada imporditud vahendi identsus võrreldava 
taimekaitsevahendiga, ei tohiks ümberpakkimist siiski lubada. Lisaks peaks vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus ja mitte taotleja vastutama selle eest, et järgitakse kogu 
haldusmenetlust, mis on vajalik kindlakstegemiseks, et kõnealune vahend on identne ja et 
eksportivas riigis on sellele varem luba antud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 392
Artikli 50 pealkiri

Põllumajanduslikud eriolukorrad Lubade väljastamine eriolukordades

Or. en

Selgitus

Muudetud pealkiri selgitaks artikli sisu ja tagaks lubade väljastamise teistes 
põllumajandusega mitteseotud eriolukordades, milleks on näiteks kaitse üleujutuste eest ja 
võõrliikide kontroll. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 393
Artikli 50 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina artiklist 28 võib liikmesriik 
eriolukordades anda kuni 120 päeva kehtiva 
loa taimekaitsevahendite turuleviimiseks 
piiritletud ja kontrollitud kasutuseks, kui 

1. Erandina artiklist 28 võib liikmesriik 
eriolukordades anda kuni 120 päeva kehtiva 
loa taimekaitsevahendite turuleviimiseks 
piiritletud ja kontrollitud kasutuseks, kui 
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selline meede osutub vajalikuks mõne 
taimekaitses ilmnenud ohu tõttu, mida ei ole 
võimalik ohjata ühegi teise mõistliku 
vahendiga.

selline meede osutub vajalikuks mõne 
taimekaitses ilmnenud ohu või teise 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluva eriolukorra tõttu, mida ei ole 
võimalik ohjata ühegi teise mõistliku 
vahendiga.

Or. en

Selgitus

Vt seoses artikli 50 pealkirjaga esitatud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 394
Artikli 50 lõike 3 punkt a

a) kas töödeldud kultuuri on võimalik 
ohutult turustada ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik ühtlustamiseks, sest töödeldud põllukultuuride 
turustamine kõnealustes tingimustes on hõlmatud määruse 396/2005 artikli 18 lõikega 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 395
Artikli 51 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb
ilma loata taimekaitsevahendite keskkonda 
laskmine, kui liikmesriik, mille 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
toimub, on hinnanud saadaolevaid andmeid 
ning andnud uuringuks loa. Loaga võidakse 
piirata kasutatavaid koguseid ning 
töödeldavaid alasid ning selles võidakse 
sätestada täiendavaid tingimusi, et vältida 
kahjulikke mõjusid inimeste või loomade 

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
ilma loata taimekaitsevahendite keskkonda 
laskmine, kui liikmesriik, mille 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
toimub, on hinnanud saadaolevaid andmeid 
ning andnud uuringuks loa. Kõik kõnealused 
eksperimendid või katsed tuleb allutada 
väga rangele kontrollile, tagamaks, et need 
ei too kaasa kohest või hilisemat kahjulikku 
mõju inimeste tervisele, kaasa arvatud 
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tervisele või ebasoodsat mõju keskkonnale, 
arvestades näiteks vajadust vältida jääke 
sisaldava sööda ja toidu sattumist 
toiduahelasse, välja arvatud juhul, kui 
sellekohased sätted on juba kehtestatud 
määrusega (EÜ) nr 396/2005.

elanikud, kõrvalseisjad ja haavatavad 
rühmad, näiteks imikud, lapsed, rasedad, 
eakad, haiged ja ravimeid tarvitavad 
inimesed, või vahetult või joogivee, toidu, 
sööda või õhu kaudu loomade tervisele,
kaasa arvatud kasutuskohast kaugel 
asuvates kohtades pärast kaugkannet, või 
töökohal ilmnevad tagajärjed või teised 
kaudsed mõjud, võttes arvesse 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid; või 
mõju põhjaveele. Loaga võidakse piirata 
kasutatavaid koguseid ning töödeldavaid 
alasid ning selles võidakse sätestada 
täiendavaid tingimusi, et vältida kahjulikke 
mõjusid inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju keskkonnale, arvestades 
näiteks vajadust vältida jääke sisaldava 
sööda ja toidu sattumist toiduahelasse, välja 
arvatud juhul, kui sellekohased sätted on 
juba kehtestatud määrusega (EÜ) nr 
396/2005.

Or. en

Selgitus

Kuigi teadus- ja arendustegevus on olulised, võib ilma loata pestitsiidi keskkonda laskmine 
sisaldada endas potentsiaalseid ohte inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, mis ei 
ole kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga seoses inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kõrge kaitsetasemega. Seetõttu on vaja kõiki vastavaid eksperimente või katseid 
väga rangelt kontrollida, tagamaks, et need ei too kaasa kohest või hilisemat kahjulikku mõju 
tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 396
Artikli 51 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
ilma loata taimekaitsevahendite keskkonda 
laskmine, kui liikmesriik, mille 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
toimub, on hinnanud saadaolevaid andmeid 
ning andnud uuringuks loa. Loaga võidakse 
piirata kasutatavaid koguseid ning 

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
ilma loata taimekaitsevahendite keskkonda 
laskmine, kui liikmesriik, mille 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
toimub, on hinnanud saadaolevaid andmeid 
ning andnud uuringuks loa. Kõik kõnealused 
eksperimendid või katsed tuleb allutada 
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töödeldavaid alasid ning selles võidakse 
sätestada täiendavaid tingimusi, et vältida 
kahjulikke mõjusid inimeste või loomade 
tervisele või ebasoodsat mõju keskkonnale, 
arvestades näiteks vajadust vältida jääke 
sisaldava sööda ja toidu sattumist 
toiduahelasse, välja arvatud juhul, kui 
sellekohased sätted on juba kehtestatud 
määrusega (EÜ) nr 396/2005.

väga rangele kontrollile, tagamaks, et need 
ei too kaasa kohest või hilisemat kahjulikku 
mõju inimeste tervisele, kaasa arvatud 
elanikud, kõrvalseisjad ja haavatavad 
rühmad, või vahetult või joogivee, toidu, 
sööda või õhu kaudu loomade tervisele, 
kaasa arvatud kasutuskohast kaugel 
asuvates kohtades pärast kaugkannet või 
töökohal ilmnevad tagajärjed või teised 
kaudsed mõjud, võttes arvesse 
kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid; või 
mõju põhjaveele. Loaga võidakse piirata 
kasutatavaid koguseid ning töödeldavaid 
alasid ning selles võidakse sätestada 
täiendavaid tingimusi, et vältida kahjulikke 
mõjusid inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju keskkonnale, arvestades 
näiteks vajadust vältida jääke sisaldava 
sööda ja toidu sattumist toiduahelasse, välja 
arvatud juhul, kui sellekohased sätted on 
juba kehtestatud määrusega (EÜ) nr 
396/2005.

Or. en

Selgitus

Kuigi teadus- ja arendustegevus on olulised, võib ilma loata pestitsiidi keskkonda laskmine 
sisaldada endas potentsiaalseid ohte inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, mis ei 
ole kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga seoses inimeste ja loomade tervise ja keskkonna 
kõrge kaitsetasemega. Seetõttu on vaja kõiki vastavaid eksperimente või katseid väga rangelt 
kontrollida, tagamaks, et need ei too kaasa kohest või hilisemat kahjulikku mõju tervisele või 
keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 397
Artikli 51 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevas määruses käsitletavate 
heakskiidetud toodete ja kasutuste jaoks on 
vaja kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 
lõikega 2 õigeaegselt kindlaks määrata 
jääkide piirnormid.
4 b. Käesoleva määruse artiklites 49 ja 50 
heakskiidetud kasutuste ning uusi 
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toimeaineid sisaldavate toodete kasutuste 
ajutised jääkide piirnormid sisalduvad 
määruse 396/2005 III lisas. Otsus võetakse 
vastu 60 päeva jooksul pärast kõnealuste 
piirnormide esitamist hinnangu andnud 
liikmesriigi poolt. 
4 c. Enne vahendi määruse 396/2005 II 
lisasse lisamist on asutus kohustatud 
hindama lõikes 2 osutatud lubatud jääkide 
piirnorme. Otsus võetakse vastu 60 päeva 
jooksul pärast asutuse arvamuse 
teatavakstegemist.
4 d. Lõigetes 2 ja 3 osutatud otsused 
võetakse vastu artikli 76 lõikes 3 sätestatud 
korras. 

Or. de

Selgitus

Haldustoimingud ei tohiks aeglustada kogu ELis kehtivate jääkide piirnormide 
kindlaksmääramist. Igasugune ajaline viivitus avaldab negatiivset mõju toiduainete ja 
söötade vabakaubandusele Euroopa Liidus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 398
Artikkel 51 a (uus)

Artikkel 51 a
Jääkide piirnormid

1. Käesolevas määruses käsitletavate 
heakskiidetud toodete ja kasutuste jaoks on 
vaja kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 
lõikega 2 õigeaegselt kindlaks määrata 
jääkide piirnormid.
2. Käesoleva määruse artiklites 49 ja 50 
heakskiidetud kasutuste ning uusi 
toimeaineid sisaldavate toodete kasutuste 
ajutised jääkide piirnormid sisalduvad 
määruse 396/2005 III lisas. Otsus võetakse 
vastu 60 päeva jooksul pärast esitamist 
hinnangu andnud liikmesriigi poolt.
3. Enne määruse 396/2005 II lisasse 
lisamist on asutus kohustatud hindama 
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lõikes 2 osutatud jääkide piirnorme. Otsus 
võetakse vastu 60 päeva jooksul pärast 
asutuse arvamuse teatavakstegemist.
4. Lõigetes 2 ja 3 osutatud otsused võetakse 
vastu kooskõlas artikli 76 lõikega 3.

Or. en

Selgitus

Haldustoimingud ei tohiks aeglustada kogu ELis kehtivate jääkide piirnormide 
kindlaksmääramist. Igasugune ajaline viivitus avaldab negatiivset mõju toiduainete ja 
söötade vabakaubandusele Euroopa Liidus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 399
Artikli 52 lõige 2

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava, integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid ja head keskkonnatava.

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava, integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigis võib vajalikuks osutuda loa kehtivuse laiendamine väikesemahulisele 
kasutusele. Seetõttu tuleks liikmesriikidele selleks ka võimalus anda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 400
Artikli 52 lõige 2

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava, integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid ja head keskkonnatava. 

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava, mittekeemilisi taimekaitse-
ning kahjuritõrje- ja põllukultuuride 
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majandamise meetodeid ja head 
keskkonnatava.

Or. en

Selgitus

Esikohale tuleks alati seada mittekeemilised kahjuritõrjemeetodid, mis on ainuke tõeliselt 
ennetav ja säästev lahendus ning mis on põllukultuuride säästva kaitse eesmärkidega rohkem 
kooskõlas kui keerukatele kemikaalidele lootmine, mis on välja töötatud taimede, putukate või 
teiste eluvormide tapmiseks ning mida ei saa liigitada säästvaks. Liikmesriigid peavad 
edendama ja julgustama mittekeemiliste taimekaitse- ning kahjuritõrje- ja põllukultuuride 
majandamise meetodite laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja 
Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 401
Artikli 52 lõige 2

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava, integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid ja head keskkonnatava.

Nõuetekohane kasutus peab vastama kõigile 
artikli 30 kohaselt kehtestatud tingimustele 
ja olema märgitud etiketile, selle juures tuleb 
nii palju kui võimalik kohaldada head 
taimekaitsetava ja integreeritud taimekaitse
põhimõtteid, nagu need on sätestatud 
taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
raamdirektiivi III ja IV lisas.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga luuakse seos taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
raamdirektiiviga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ja 
Karl-Heinz Florenz + Richard Seeber

Muudatusettepanek 402
Artikli 52 lõige 3

Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 

välja jäetud
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kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas hea 
taimekaitsetavaga ja hea 
keskkonnakaitsetavaga.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga luuakse seos taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
raamdirektiiviga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 403
Artikli 52 lõige 3

Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas hea 
taimekaitsetavaga ja hea 
keskkonnakaitsetavaga.

Hiljemalt 1. jaanuariks 2011 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas mittekeemilise 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise põhimõtete, standardite, 
meetodite ja esikohale seadmise tavaga.

Liikmesriigid teevad asjakohaseid 
ettevalmistusi mittekeemiliste taimekaitse-
ning kahjuritõrje- ja põllukultuuride 
majandamise meetodite laialdaseks 
kasutuselevõtuks.

Or. en

Selgitus

Esikohale tuleks alati seada mittekeemilised kahjuritõrjemeetodid, mis on ainuke tõeliselt 
ennetav ja säästev lahendus ning mis on põllukultuuride säästva kaitse eesmärkidega rohkem 
kooskõlas kui keerukatele kemikaalidele lootmine, mis on välja töötatud taimede, putukate või 
teiste eluvormide tapmiseks ning mida ei saa liigitada säästvaks. Liikmesriigid peavad 
edendama ja julgustama mittekeemiliste taimekaitse- ning kahjuritõrje- ja põllukultuuride 
majandamise meetodite laialdast kasutuselevõttu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 404
Artikli 52 lõige 3

Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 peab Hiljemalt 1. jaanuariks 2012 peab 
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taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas hea 
taimekaitsetavaga ja hea 
keskkonnakaitsetavaga.

taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas mittekeemilise 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise põhimõtete, standardite, 
meetodite ja tavaga.

Or. en

Selgitus

Esikohale tuleks alati seada mittekeemilised kahjuritõrjemeetodid, mis on ainuke tõeliselt 
ennetav ja säästev lahendus ning mis on põllukultuuride säästva kaitse eesmärkidega rohkem 
kooskõlas kui keerukatele kemikaalidele lootmine, mis on välja töötatud taimede, putukate või 
teiste eluvormide tapmiseks ning mida ei saa liigitada säästvaks. Liikmesriigid peavad 
edendama ja julgustama mittekeemiliste taimekaitse- ning kahjuritõrje- ja põllukultuuride 
majandamise meetodite laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 405
Artikli 53 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab loa 
andnud liikmesriike viivitamata teavitama 
igasugusest selle taimekaitsevahendi või 
selles sisalduva toimeaine, taimekaitseaine 
või sünergisti kohta käivast uuest teabest, 
mis viitab, et taimekaitsevahendil on 
kahjulikke mõjusid, mille tõttu 
taimekaitsevahend, toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist ei vasta enam 
artiklites 29 ja 4 sätestatud kriteeriumidele.

1. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab 
liikmesriike viivitamata teavitama 
igasugusest selle taimekaitsevahendi või 
selles sisalduva toimeaine, taimekaitseaine 
või sünergisti kohta käivast uuest teabest, 
mis viitab, et taimekaitsevahendil on 
kahjulikke mõjusid, mille tõttu 
taimekaitsevahend, toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist ei vasta enam 
artiklites 29 ja 4 sätestatud kriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendi alane teave peaks olema kättesaadav kõikidele asjaomastele 
liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 406
Artikli 53 lõike 1 teine lõik
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Eriti tuleb teatada selle taimekaitsevahendi 
või selles sisalduva toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergisti jääkide 
võimalikest kahjulikest mõjudest inimeste 
või loomade tervisele, põhjaveele või nende 
võimalikest ebasoovitavatest mõjudest 
taimedele, taimsetele saadustele või
keskkonnale.

Eriti tuleb teatada selle taimekaitsevahendi 
või selles sisalduva toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergisti jääkide 
võimalikest kahjulikest mõjudest inimeste 
või loomade tervisele, pinnasele ja 
põhjaveele või nende võimalikest 
ebasoovitavatest mõjudest taimedele, 
taimsetele saadustele ja ülejäänud
keskkonnale.

Or. pl

Selgitus

Selgitamine. Praegusel kujul osutatakse tekstis ainult elukeskkonna (taimede ja loomade) ja 
elutu keskkonna (nt vee) teatud osadele. Teavet mõju kohta ülejäänud keskkonnale (nt pinnas, 
geoloogilised struktuurid, maastik, kliima) tuleks käsitleda täiendava elemendina 
ökosüsteemide nõuetekohase toimimise hindamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 407
Artikli 53 lõike 1 kolmas lõik

Selleks peab loa valdaja üles märkima ja 
aruannetes kajastama kõiki inimestel 
kahtlustatavad ebasoovitavaid reaktsioone,
mis on seotud taimekaitsevahendi
kasutamisega.

Selleks peab loa valdaja üles märkima ja 
aruannetes kajastama kõiki inimestel, 
loomadel ja keskkonnas kahtlustatavaid
ebasoovitavaid reaktsioone,
mis on seotud taimekaitsevahendi 
kasutamisega.

Or. el

Selgitus

Teave peaks hõlmama võimalikud inimestel, loomadel ja keskkonnas kahtlustatavad 
ebasoovitavad reaktsioonid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 408
Artikli 53 lõike 1 neljas lõik

Teavitamiskohustus hõlmab ka asjakohast 
teavet nende avalike asutuste otsuste või 

välja jäetud 
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hinnangute kohta, kes annavad 
taimekaitsevahenditele või toimeainetele 
lubasid kolmandates riikides. 

Or. el

Selgitus

Lõik jäetakse välja, sest kolmandate riikide õigusaktid on erinevad, mis muudab keeruliseks 
taimekaitsevahendite kasutamise võrdlemise ELis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 409
Artikli 53 lõige 3

3. Igas tsoonis esimesena loa andnud 
liikmesriik peab saadud teavet hindama 
ning teavitama teisi sellesse tsooni 
kuuluvaid liikmesriike, kui ta otsustab loa 
artikli 43 kohaselt tagasi võtta või seda 
muuta.

3. Liikmesriigid hindavad saadud teavet.

Ta peab teavitama teisi liikmesriike, ametit 
ja komisjoni, kui ta leiab, et 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergisti heakskiitmise 
tingimused ei ole enam täidetud, ning 
tegema ettepaneku heakskiidu 
tagasivõtmiseks või selle tingimuste 
muutmiseks.

Nad peavad teavitama ametit ja komisjoni, 
kui nad leiavad, et taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergisti heakskiitmise tingimused ei ole 
enam täidetud, ning tegema ettepaneku 
heakskiidu tagasivõtmiseks või selle 
tingimuste muutmiseks.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendi alane teave peaks olema kättesaadav kõikidele asjaomastele 
liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 410
Artikli 53 lõike 3 esimene lõik

3. Igas tsoonis esimesena loa andnud 3. Teate saanud liikmesriik edastab selle 
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liikmesriik peab saadud teavet hindama
ning teavitama teisi sellesse tsooni 
kuuluvaid liikmesriike, kui ta otsustab loa 
artikli 43 kohaselt tagasi võtta või seda 
muuta.

viivitamata teistele liikmesriikidele. 
Piiramata liikmesriikide õigust rakendada 
ajutisi kaitsemeetmeid, peab loa andnud 
liikmesriik saadud teavet hindama ning 
teavitama teisi liikmesriike, kui ta otsustab 
loa artikli 43 kohaselt tagasi võtta või seda 
muuta.

Or. en

Selgitus

Võimalikke kahjulikke mõjusid käsitleva teabe jagamise mehhanismi loomine liikmesriikide 
jaoks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 411
Artikli 53 lõike 3 esimene lõik

3. Igas tsoonis esimesena loa andnud 
liikmesriik peab saadud teavet hindama ning 
teavitama teisi sellesse tsooni kuuluvaid 
liikmesriike, kui ta otsustab loa artikli 43 
kohaselt tagasi võtta või seda muuta.

3. Teate saanud liikmesriik edastab selle 
viivitamata teistele sellesse tsooni 
kuuluvatele liikmesriikidele. Piiramata 
liikmesriikide õigust rakendada ajutisi 
kaitsemeetmeid, peab vastavas tsoonis 
esimesena loa andnud liikmesriik saadud 
teavet hindama ning teavitama teisi sellesse 
tsooni kuuluvaid liikmesriike, kui ta otsustab 
loa artikli 43 kohaselt tagasi võtta või seda 
muuta.

Or. en

Selgitus

Eespool toodu looks mehhanismi teabe edastamiseks liikmesriigile, kes peab teavet hindama. 
See säilitaks samuti liikmesriikide ühepoolse tegutsemise õiguse, kui neil on piisav alus 
muretsemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 412
Artikli 53 lõike 3 esimene lõik

3. Igas tsoonis esimesena loa andnud 3. Esimesena loa andnud liikmesriik peab 



PE 390.442v01-00 82/125 AM\672288ET.doc

ET

liikmesriik peab saadud teavet hindama ning 
teavitama teisi sellesse tsooni kuuluvaid
liikmesriike, kui ta otsustab loa artikli 43 
kohaselt tagasi võtta või seda muuta.

saadud teavet hindama ning teavitama teisi 
liikmesriike, kui ta otsustab loa artikli 43 
kohaselt tagasi võtta või seda muuta.

Or. nl

Selgitus

Tsoonide kasutamine lubade andmise eesmärgil ei ole asjakohane, sest erinevate riikide 
kliima-, bioloogilised ja vesikeskkonna tingimused ei ole kõnealustes tsoonides võrreldavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 413
Artikli 53 lõige 4

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab igal 
aastal edastama liikmesriigi pädevale 
asutusele, mis antud taimekaitsevahendile 
loa andis, kogu saadaoleva teabe soovitud 
tõhususe puudumise, resistentsuse 
kujunemise ning kõigi taimedel, taimsetel 
saadustel või keskkonnas avaldunud 
ootamatute tagajärgede kohta.

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab igal 
aastal edastama liikmesriikide pädevatele 
asutustele kogu saadaoleva teabe soovitud 
tõhususe puudumise, resistentsuse 
kujunemise ning kõigi taimedel, taimsetel 
saadustel või keskkonnas avaldunud 
ootamatute tagajärgede kohta.

Or. de

Selgitus

Taimekaitsevahendi alane teave peaks olema kättesaadav kõikidele asjaomastele 
liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 414
Artikli 53 lõige 4

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab igal 
aastal edastama liikmesriigi pädevale 
asutusele, mis antud taimekaitsevahendile 
loa andis, kogu saadaoleva teabe soovitud 
tõhususe puudumise, resistentsuse 
kujunemise ning kõigi taimedel, taimsetel 
saadustel või keskkonnas avaldunud 
ootamatute tagajärgede kohta.

4. Taimekaitsevahendi loa valdaja peab iga 
kolme aasta järel edastama liikmesriigi 
pädevale asutusele, mis antud 
taimekaitsevahendile loa andis, kogu 
saadaoleva teabe soovitud tõhususe 
puudumise, resistentsuse kujunemise ning 
kõigi taimedel, taimsetel saadustel või 
keskkonnas avaldunud ootamatute 
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tagajärgede kohta.

Or. el

Selgitus

Iga-aastane pädevale asutusele teabe edastamise kohustus on loa valdajate jaoks suur 
halduskoormus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 415
Artikli 54 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) teave peamiste keskkonna ja tervisega 
seotud ohtude kohta, 

Or. en

Selgitus

Avalikkusele peaks olema kättesaadav minimaalne teave taimekaitsevahendite peamiste 
keskkonna ja tervisega seotud ohtude kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 416
Artikli 56 lõike 1 teine, kolmas, neljas ja viies lõik

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
“esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid:

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
„esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid 
vajalikud loa andmiseks antud tingimustel 
või loa muutmiseks, pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

a) vajalikud loa andmiseks või loa 
muutmiseks, millega lubatud kasutust 
laiendati mõnele teisele kultuurile, ja
b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.
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Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
ükski liikmesriik seda ega selle kokkuvõtet 
kasutada teiste taimekaitsevahendite 
loataotlejate huvides, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 aastani
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

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

Or. en

Selgitus

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 417
Artikli 56 lõike 1 teine, kolmas, neljas ja viies lõik

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
“esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid:

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
“esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid 
vajalikud loa andmiseks antud tingimustel 
või loa muutmiseks, pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.
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a) vajalikud loa andmiseks või loa 
muutmiseks, millega lubatud kasutust 
laiendati mõnele teisele kultuurile, ja
b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.
Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel. 

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud ega teine liikmesriik seda ega 
selle kokkuvõtet kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 aastani
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

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

Or. de

Selgitus

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 418
Artikli 56 lõike 1 teine lõik
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Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
“esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid:

Andmekaitset kohaldatakse käesoleva 
määruse kohase loa taotleja (edaspidi 
„esmataotleja”) poolt liikmesriigile esitatud 
katse- ja uuringuaruannetele tingimusel, et 
need katse- ja uuringuaruanded olid 
vajalikud loa andmiseks antud tingimustel 
või loa muutmiseks, pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

a) vajalikud loa andmiseks või loa 
muutmiseks, millega lubatud kasutust 
laiendati mõnele teisele kultuurile, ja
b) tõendatult vastavad hea laboritava või 
hea katsetava põhimõtetele kooskõlas 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud 
taimekaitsevahendite andmenõuetega.

Or. en

Selgitus

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 419
Artikli 56 lõike 1 teise lõigu punkt a

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

a) vajalikud loa andmiseks või loa andmise 
tingimuste muutmiseks.

Or. el
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Selgitus

Lisada tuleks säte olukorra jaoks, kui kasutusvaldkond on erinev, näiteks kui kasutust 
laiendatakse põllukultuuridelt kasvuhoonekultuuridele, mis eeldab täiendavate andmete 
esitamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 420
Artikli 56 lõike 1 kolmas lõik

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
ükski liikmesriik seda ega selle kokkuvõtet
kasutada teiste taimekaitsevahendite 
loataotlejate huvides, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 56 lõike 1 teise lõigu selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 421
Artikli 56 lõike 1 kolmas lõik

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud liikmesriik seda kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi 
selle saanud ega mis tahes teine liikmesriik 
seda ega selle kokkuvõtet kasutada teiste 
taimekaitsevahendite loataotlejate huvides, 
välja arvatud artikli 59 lõikes 2 või artiklis 
77 sätestatud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Ettevõtetele, kes soovivad investeerida loa saanud taimekaitsevahendite uute kasutusviiside 
uuringutesse eriti väikeses mahus kasvatatavate põllukultuuride valdkonnas, tuleks tagada 
ergutused. Esialgse andmekaitseperioodi pikendamine 10 aastast kauemaks sarnaselt 
veterinaartoodete valdkonnale julgustab kõnealuseid uuringuid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 422
Artikli 56 lõike 1 neljas lõik

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 423
Artikli 56 lõike 1 neljas lõik

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 12 kuuni 
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Andmekaitseperiood kestab kümme aastat 
alates selles liikmesriigis esmase loa 
andmise kuupäevast, välja arvatud artikli 59 
lõikes 2 või artiklis 77 sätestatud juhtudel. 
Seda perioodi pikendatakse 15 aastani
artikliga 46 hõlmatud taimekaitsevahendite 
puhul.

Or. en

Selgitus

Ettevõtetele, kes soovivad investeerida loa saanud taimekaitsevahendite uute kasutusviiside 
uuringutesse eriti väikeses mahus kasvatatavate põllukultuuride valdkonnas, tuleks tagada 
ergutused. Esialgse andmekaitseperioodi pikendamine 10 aastast kauemaks sarnaselt 
veterinaartoodete valdkonnale julgustab kõnealuseid uuringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 424
Artikli 56 lõike 1 viies lõik
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Uuringud ei kuulu kaitse alla juhul, kui 
need olid vajalikud üksnes loa 
pikendamiseks või läbivaatamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 425
Artikli 56 lõike 1 viies lõik

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

Uuringud kuuluvad kaitse alla neljandas 
lõigus nimetatud perioodile järgneva 
kolmeaastase perioodi jooksul juhul, kui 
need on vajalikud loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Ettevõtetele, kes soovivad investeerida loa saanud taimekaitsevahendite uute kasutusviiside 
uuringutesse eriti väikeses mahus kasvatatavate põllukultuuride valdkonnas, tuleks tagada 
ergutused. Esialgse andmekaitseperioodi pikendamine 10 aastast kauemaks sarnaselt 
veterinaartoodete valdkonnale julgustab kõnealuseid uuringuid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 426
Artikli 56 lõike 1 viies lõik

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

Uuringud ei kuulu kaitse alla juhul, kui need 
olid vajalikud üksnes loa pikendamiseks või 
läbivaatamiseks, välja arvatud juhul, kui 
need sisaldavad uut, ohtude vähendamiseks 
olulist teadusalast teavet.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendeid tuleb hinnata uuesti ja väljastada neile uus luba kümme aastat pärast 
nendele esmase loa andmist. Uue loa andmine eeldab uusi uuringuid ja see tähendab loa 
valdajate jaoks suuri investeeringuid. Kui need uuringud jäetakse kaitseta, võib olla 
tagajärjeks tootjate huvi vähenemine nende läbiviimise vastu. Tulemusena võib kaduma 
minna oluline teave, mis pakub võimalusi ohtude vähendamiseks. Kui ettepanekus tehakse 
kiiduväärt jõupingutusi andmekaitsekorra kohaldamise hõlbustamiseks, on esitatud 
muudatusettepanek vajalik selle arengu ärahoidmiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Holger Krahmer

Muudatusettepanek 427
Artikli 56 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui esmataotleja otsustab taotleda loa 
pikendamist väikesemahuliste kasutuste 
jaoks 7 aasta jooksul alates esmase loa 
andmisest, pikendatakse asjaomase toote 
andmekaitseperioodi ühe aasta võrra iga 
kahe väikesemahulise kasutuse loa 
pikendamise korral. Esialgset 
andmekaitseperioodi on võimalik 
pikendada maksimaalselt 5 aasta võrra.

Or. en

Selgitus

Ettevõtetele, kes soovivad investeerida loa saanud taimekaitsevahendite uute kasutusviiside 
uuringutesse eriti väikeses mahus kasvatatavate põllukultuuride valdkonnas, tuleks tagada 
ergutused. Esialgse andmekaitseperioodi pikendamine 10 aastast kauemaks sarnaselt 
veterinaartoodete valdkonnale julgustab kõnealuseid uuringuid läbi viima.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 428
Artikli 56 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) juhul, kui luuakse monopol.

Or. es

Selgitus

Uues määruses tuleks kehtestada erisätted, et takistada monopolide teket 
taimekaitsevahendite turul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 429
Artikli 56 lõike 3 sissejuhatav osa ja punkt a

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku esitamise ajal 
ning on esitanud asjaomasele liikmesriigile 
iga katse- või uuringuaruande kohta 
järgmised andmed:

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku või täiendava 
teabe esitamise ajal ning on esitanud 
asjaomasele liikmesriigile iga katse- või 
uuringuaruande kohta järgmised andmed:

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks; 

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on antud tingimustel 
vajalikud taimekaitsevahendile esmase loa 
andmiseks või olemasoleva loa muutmiseks, 
pikendamiseks või läbivaatamiseks;

Or. en

Selgitus

Pärast esmase loa 7–10 aastast kehtivusperioodi peavad taimekaitsevahendite tootjad 
taotlema oma toodetele uue loa andmist, tõendamaks, et viimaste teadusuuringute kohaselt ei 
kujuta nende tooted ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Liikmesriikide asutused nõuavad 
sellel eesmärgil märkimisväärselt uusi andmeid. Kõnealuste andmete kogumine kujutab 
endast loa valdajate jaoks suurt investeeringut. Teostatud investeeringute tagamiseks tuleks 
kõnealune uus intellektuaalomand kaitse alla võtta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 430
Artikli 56 lõike 3 sissejuhatav osa ja punkt a

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku esitamise ajal 
ning on esitanud asjaomasele liikmesriigile 
iga katse- või uuringuaruande kohta 
järgmised andmed:

3. Lõike 1 kohane andmekaitse kehtestatakse 
ainult juhul, kui esmataotleja on taotlenud 
andmete kaitsmist toimiku või täiendava 
teabe esitamise ajal ning on esitanud 
asjaomasele liikmesriigile iga katse- või 
uuringuaruande kohta järgmised andmed:

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on vajalikud 
taimekaitsevahendile esmase loa andmiseks 
või olemasoleva loa muutmiseks; 

a) põhjused, miks esitatud katse- ja 
uuringuaruanded on antud tingimustel 
vajalikud taimekaitsevahendile esmase loa 
andmiseks või olemasoleva loa muutmiseks, 
pikendamiseks või läbivaatamiseks;

Or. de

Selgitus

Erinevalt teistest toodetest tuleb taimekaitsevahendeid 7–10 aastat pärast nendele esmase loa 
andmist uuesti täies mahus hinnata ja anda neile uus luba. Kõnealuseks uueks hindamiseks 
vajavad lube väljastavad asutused palju uusi andmeid. 

Reguleerivad asutused vajavad kõnealuseks uueks hindamiseks suurel hulgal uusi andmeid. 
Nende kogumine toob endaga loa valdajate jaoks kaasa äärmiselt suured rahalised 
väljaminekud. Kui need uued andmed jäetakse kaitseta, ei ole võimalik toetada paljusid uusi 
tooteid – eriti väiksemas mahus kasvatatavaid seemneid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 431
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Taimekaitsevahenditele loa andmisel 
kooskõlas artikli 35 lõikega 2 või artikliga 
40 kaitsevad liikmesriigid kõikides I lisas 
määratud tsoonides läbivaatavas 
liikmesriigis loa väljastamiseks vajalikke 
andmeid vastavalt käesoleva artikli sätetele. 
Andmekaitse algab liikmesriigis loa 
väljastamise kuupäeval.

Or. en
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Selgitus

Andmekaitse peaks olema tagatud kõikides samas tsoonis lube andvates liikmesriikides, et 
julgustada ettevõtteid teostama uuringuid uuenduslike toodete valdkonnas ja tagada nende 
investeeringute ettenähtud kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 432
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3 a. Taimekaitsevahenditele loa andmisel 
kooskõlas artikli 35 lõikega 2 või 
vastastikusel tunnustamisel kooskõlas 
artikliga 40 kaitsevad liikmesriigid kõikides 
I lisas määratud tsoonides läbivaatavas 
liikmesriigis loa väljastamiseks vajalikke 
andmeid vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3. 
Andmekaitse algab liikmesriigis loa 
väljastamise kuupäeval.

Or. de

Selgitus

Tsoonipõhine lubade andmise süsteem peab tagama andmekaitse kõikides liikmesriikides, et 
ergutada ettevõtteid investeerima uuenduslikesse toodetesse. Uue määruse 
andmekaitsesüsteem peab kõikides tsoonides tagama investeeringute ettenähtud kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 433
Artikli 58 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui liikmesriigi arvates võib tekkida 
monopoli loomise oht, kui tulevane taotleja 
ja sama toimeainet, taimekaitseainet või 
sünergisti sisaldavate taimekaitsevahendite 
vastavate lubade valdaja või valdajad ei 
jõua katse- ja uuringuaruannete jagamise 
osas kokkuleppele, lepivad mõlemad 
osapooled kokku, millistel kohtutel on 
jurisdiktsioon otsustada, kuidas katsete ja 
uuringute jagamisega seotud kulud 
jaotatakse. Asjaomase loa valdajal või 
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valdajatel on õigus nõuda tulevaselt 
taotlejalt kantud kulude võrdset jagamist, 
mille kohta võib esitada hagi kohtusse.

Or. es

Selgitus

Uues määruses tuleks kehtestada erisätted, et takistada monopolide teket 
taimekaitsevahendite turul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 434
Artikli 59 lõige 2

2. Tulevane taotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad rakendama 
kõiki abinõusid, et tagada selgroogsete 
loomadega seotud katsete ja uuringute 
jagamist omavahel. Katse- ja 
uuringuaruannete jagamisega seotud kulud 
tuleb kindlaks määrata õiglasel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil. Tulevane 
taotleja on kohustatud jagama ainult selle 
teabeosaga seotud kulusid, mille ta peab 
esitama vastavalt loa andmise nõuetele.

2. Tulevane taotleja ning vastavate lubade 
valdaja või valdajad peavad rakendama 
kõiki abinõusid, et tagada selgroogsete 
loomadega seotud katsete ja uuringute 
jagamist omavahel. Katse- ja 
uuringuaruannete jagamisega seotud kulud 
tuleb kindlaks määrata õiglasel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil. Tulevane 
taotleja on kohustatud jagama kogu selle 
teabe kogumise protsessiga seotud kulusid, 
mille ta peab esitama vastavalt loa andmise 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Andmete kogumise kulud on suuremad kui uuringu netomaksumus. Tulevane taotleja peaks 
olema kohustatud osalema nende andmete kogumise kuludes tervikuna, mida tal on pärast 
registreerimise eesmärkidel õigus kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 435
Artikli 59 lõige 3

3. Kui tulevane taotleja ning sama 
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti 
sisaldava taimekaitsevahendi vastavate 

3. Kui tulevane taotleja ning sama 
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti 
sisaldava taimekaitsevahendi vastavate 
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lubade valdaja või valdajad ei jõua 
kokkuleppele selgroogsete loomadega 
seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise 
osas, teavitab tulevane taotleja sellest 
liikmesriigi pädevat asutust. Sellegipoolest 
peavad osapooled kokku leppima, millistel 
kohtutel on jurisdiktsioon teises alaõigus
nimetatud asjade üle.

lubade valdaja või valdajad ei jõua 
kokkuleppele selgroogsete loomadega 
seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise 
osas, teavitab tulevane taotleja sellest 
liikmesriigi pädevat asutust. Sellegipoolest 
peavad osapooled kokku leppima, millisel 
vahekohtul on jurisdiktsioon teises lõigus
nimetatud asjade üle. 

Suutmatus jõuda lõikes 2 nimetatud 
kokkuleppele ei takista liikmesriigi pädeval 
asutusel selgroogsete loomadega seotud 
katse- ja uuringuaruannete kasutamist 
tulevase taotleja taotlusega seotud 
eesmärkidel. Vastava loa valdajal või 
valdajatel on õigus nõuda tulevaselt 
taotlejalt õiglast osa tema poolt kantud 
kulutustest ning see nõue on täitmisele 
pööratav liikmesriigi kohtute ees vastavalt 
esimeses lõikes nimetatud poolte valikule. 
Need kohtud peavad arvesse võtma lõikes 2 
esiatud põhimõtteid.

Juhul kui ei suudeta jõuda lõikes 2 
nimetatud kokkuleppele, võib kõnealuse 
kokkuleppe asendada asja vahekohtule 
esitamise ja vahekohtu otsuse 
tunnustamisega. Pärast vahekohtu otsuse 
vastuvõtmist on tulevane taotleja 
kohustatud esitama tõendi kokkulepitud 
makse tasumise kohta enne asjaomaste 
andmete kasutamist loa saamise eesmärgil. 

Or. en

Selgitus

Loa saamise eesmärgil läbiviidavad katsed ja uuringud tähendavad loa valdaja jaoks suuri 
investeeringuid. Kõnealune intellektuaalomand vajab asjakohast kaitset. Tulevasel taotlejal 
tuleks lubada vastavate andmete kasutamist alles pärast rahalise hüvitise maksmise 
kokkuleppe saavutamist või kokkuleppe asendamist vahekohtu otsusega ja tõendi esitamist 
makse teostamise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 436
Artikli 60 lõige 1 a (uus)

1 a. Enne kui pädev asutus võtab vastu 
otsuse andmete konfidentsiaalsuse kohta, 
mis on siduv kõikide liikmesriikide, ameti 
ja komisjoni jaoks, antakse taotlejale 
võimalus arvamuse esitamiseks. Otsus, mis 
tehakse taotlejale teatavaks, sisaldab 
asjakohast põhjendust. Taotlejal on õigus 
vaidlustada vastav otsus kohtus enne selle 
rakendamist eesmärgiga vaadata 
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hinnangud ja pädeva asutuse poolt 
vastuvõetud otsus kohtus läbi ning hoida 
ära kõnealuste andmete avaldamine.

Or. en

Selgitus

Tundliku teabe avaldamine võib ärihuve märkimisväärselt mõjutada. Järelikult tuleb sellise 
teabe valdajale anda võimalus arvamuse esitamiseks avaldamise otsuse kohta enne selle 
vastuvõtmist ja taotleda vajaduse korral õigusabi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 437
Artikli 60 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Lõikes 1 osutatud ärihuvide osas loetakse 
konfidentsiaalseks ainult järgmised 
elemendid:

2. Lõikes 1 osutatud ärihuvide osas loetakse 
igal juhul konfidentsiaalseks järgmised 
elemendid:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 438
Artikli 60 lõike 2 punkt b

b) toimeaine puhtuse spetsifikatsioon, välja 
arvatud selliste lisandite osas, mida 
peetakse toksikoloogiliselt, 
ökotoksikoloogiliselt või 
keskkonnasäästlikkuse kaalutlustel 
oluliseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse esmatähtsaks prioriteediks on väidetavalt inimeste tervise kaitse, mis 
tuleb seetõttu seada ükskõik milliste finants-, majandus- või teiste kaalutlustega võrreldes 
eranditult esikohale. Kes on see, kes otsustab, milliseid lisandeid peetakse või ei peeta 
toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või keskkonnasäästlikkuse kaalutlustel oluliseks? 
Silmas pidades toimeainetega seotud ohte ja teadaolevat kahjulikku mõju, ei tohiks 
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ärihuvidest lähtuv konfidentsiaalsus asjaomasele teabele laieneda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 439
Artikli 60 lõike 2 punkt c

c) teave taimekaitsevahendi täieliku 
koostise kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse esmatähtsaks prioriteediks on väidetavalt inimeste tervise kaitse, mis 
tuleb seetõttu seada ükskõik milliste finants-, majandus- või teiste kaalutlustega võrreldes 
eranditult esikohale. Teave taimekaitsevahendi täieliku koostise kohta on väga oluline, eriti 
juhul, kui kellegi tervis on kahjuliku mõju tõttu kannatada saanud ja tema äge või krooniline 
haigus vajab täpset diagnoosi ja ravi. Seetõttu ei tohiks asjaomasele teabele laieneda 
ärihuvidest lähtuv konfidentsiaalsus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 440
Artikli 60 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) selgroogsete loomadega seotud katsete 
ja uuringute läbiviimise eest vastutavate 
katseasutuste nimed ja asukohad;

Or. en

Selgitus

Selgroogsete loomadega seotud katsetes osalevad laborid ja üksikisikud on vägivallaaktide 
eriliseks sihtmärgiks. Seetõttu ei tohiks nende andmeid avaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 441
Artikli 60 lõike 2 punkt c b (uus)

c b) selgroogsete loomadega seotud katsete 
ja uuringute läbiviimise eest vastutavate 



PE 390.442v01-00 98/125 AM\672288ET.doc

ET

teadlaste ja katsete läbiviijate nimed ja 
isikuandmed.

Or. en

Selgitus

Selgroogsete loomadega seotud katsetes osalevad laborid ja üksikisikud on vägivallaaktide 
eriliseks sihtmärgiks. Seetõttu ei tohiks nende andmeid avaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Holger Krahmer

Muudatusettepanek 442
Artikli 60 lõige 2 a (uus)

2 a. Katseandmed, kaasa arvatud taotleja 
poolt vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ või 
käesolevale määrusele loa saamise, uue loa 
saamise või muutmise eesmärgil esitatud 
uuringuaruanded, mida käesoleva määruse 
sätete kohaselt ei käsitleta 
konfidentsiaalsena, tehakse tutvumiseks 
kättesaadavaks huvitatud isikutele 
spetsiaalsetes komisjoni, asutuse või 
liikmesriikide poolt määratud kohtades 
(lugemistoad). Asjaomaseid andmeid ei 
tehta avalikkusele kättesaadavaks 
elektrooniliselt ega teisi avaldamisviise 
kasutades. Huvitatud tutvujad võivad teha 
märkmeid isiklikuks kasutamiseks. 

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on teabele juurdepääsu suhtes õiguspärane huvi, mis tuleks kooskõlas Aarhusi 
konventsiooniga käesoleva määruse alusel tagada. Avalikkuse teavitamise kava peaks siiski 
ära hoidma kuritarvitused ja ebaõiglase konkurentsi. Esitatud lugemistoa kava loob õige 
tasakaalu, sest huvitatud kolmandatel isikutel on teabele juurdepääs, aga võimalikel 
konkurentidel ei ole võimalik süsteemi ärihuvidega seotud tundlike andmete saamiseks 
kuritarvitada. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 443
Artikli 62 lõike 1 teine lõik

Nimetatud määrus peab sisaldama ka 
standardseid lauseid spetsiifiliste ohtude ja 
ettevaatusabinõude kohta, mis täiendavad 
direktiivis 1999/45/EÜ esitatud lauseid. See 
peab sisaldama direktiivi 91/414/EMÜ IV ja 
V lisa teksti koos kõigi vajalike
muudatustega.

Nimetatud määrus peab sisaldama ka 
standardseid lauseid spetsiifiliste ohtude ja 
ettevaatusabinõude kohta, mis täiendavad 
direktiivis 1999/45/EÜ esitatud lauseid. See 
peab üle võtma direktiivi 91/414/EMÜ IV ja 
V lisa teksti koos kõigi muudatustega, mis 
direktiivi määruseks muutmise tagajärjel 
vajalikuks osutuvad.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 117 asendamine. 
Sõnastuse selgemaks muutmine. Taimekaitsevahendite märgistamise määruse vastuvõtmine 
nõuandemenetluse käigus peaks piirduma ainuüksi olemasolevate nõuete ülevõtmisega. 
Eespool toodu tagab, et kehtiva direktiivi uueks määruseks ümberkujundamise järgselt on 
märgistamiseks olemas vajalik alus. 
Muutmine peaks piirduma muudatuste kavandamisega, arvestades, et märgistusnõuded tuleks
lähitulevikus vastu võtta kaasotsustamismenetluse teel (vt artikli 75 muudatusettepanek), kuna 
need on määruse oluline osa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott + Chris Davies

Muudatusettepanek 444
Artikli 62 lõige 2

2. Liikmesriikidel on õigus nõuda 
pakendinäidiste ja -makettide ning siltide ja 
infolehtede kavandite esitamist.

2. Liikmesriikidel on õigus nõuda 
pakendinäidiste ja -makettide ning siltide ja 
infolehtede kavandite esitamist enne loa 
andmist läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

See annaks liikmesriikidele mehhanismi nõuete täitmise tagamiseks, kui loa valdajad peaksid 
nõuete täitmisel tõrksaks osutuma.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 445
Artikli 63 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad keelata või piirata 
taimekaitsevahendite reklaamimist teatud 
meediakanalites. 

Or. el

Selgitus

Asjakohane on säilitada liikmesriikide võimalikud kehtivad piirangud kõnealuses valdkonnas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 446
Artikli 64 lõige 1

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 
üle.

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 
üle. Silmas pidades pestitsiidide võimalikke 
kroonilisi pikaajalisi mõjusid ettevõtjatele, 
elanikele ja teistele nendega kokku 
puutuvatele inimestele, tuleb arvet pidada 
vähemalt 40 aasta jooksul. 

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe kättesaadavaks pädevale 
asutusele. Samuti peavad nad tagama selle 
teabe kättesaadavuse elanikele ja naabritele 
või joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
otsest juurdepääsu.

Or. en

Selgitus

Kehtiv süsteem seab väga suuri takistusi, sest avalikkusel ei ole praegu juurdepääsuõigust 
teabele kemikaalide kohta, millega ta kokku puutub, samuti puudub see õigus arstidel ja 
teistel meditsiinitöötajatel. Ometi on asjaomane teave elulise tähtsusega nende inimeste 
täpsel diagnoosimisel ja ravimisel, kellel on tekkinud tervisehäired (olgu siis ägedad või 
kroonilised). Silmas pidades pestitsiidide võimalikke kroonilisi pikaajalisi mõjusid 



AM\672288ET.doc 101/125 PE 390.442v01-00

ET

ettevõtjatele, elanikele ja teistele nendega kokku puutuvatele isikutele, tuleb arvet pidada 
vähemalt 40 aasta jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 447
Artikli 64 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 
üle.

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite 
üle. Silmas pidades pestitsiidide võimalikke 
kroonilisi pikaajalisi mõjusid ettevõtjatele, 
elanikele ja teistele nendega kokku 
puutuvatele inimestele, tuleb arvet pidada 
vähemalt 30 aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Kehtiv süsteem seab väga suuri takistusi, sest avalikkusel ei ole praegu juurdepääsuõigust 
teabele kemikaalide kohta, millega ta kokku puutub, samuti puudub see õigus arstidel ja 
teistel meditsiinitöötajatel. Ometi on asjaomane teave elulise tähtsusega nende inimeste 
täpsel diagnoosimisel ja ravimisel, kellel on tekkinud tervisehäired (olgu siis ägedad või 
kroonilised). Silmas pidades võimalikke kroonilisi pikaajalisi tervisemõjusid, tuleb arvet 
pidada vähemalt 30 aasta jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 448
Artikli 64 lõike 1 teine lõik

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

Nad edastavad nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe pädevale asutusele. Silmas 
pidades pestitsiidide võimalikke kroonilisi 
pikaajalisi mõjusid ettevõtjatele, elanikele 
ja teistele nendega kokku puutuvatele 
inimestele, tuleb arvet pidada vähemalt 20 
aasta jooksul. Samuti tagab pädev asutus
selle teabe kättesaadavuse elanikele ja
naabritele või joogiveetootjatele, kes 
soovivad sellele otsest juurdepääsu.
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Or. en

Selgitus

Kehtiv süsteem seab väga suuri takistusi, sest avalikkusel ei ole praegu juurdepääsuõigust 
teabele kemikaalide kohta, millega ta kokku puutub, samuti puudub see õigus arstidel ja 
teistel meditsiinitöötajatel. Ometi on asjaomane teave elulise tähtsusega nende inimeste 
täpsel diagnoosimisel ja ravimisel, kellel on tekkinud tervisehäired (olgu siis ägedad või 
kroonilised). Silmas pidades võimalikke kroonilisi pikaajalisi tervisemõjusid, tuleb arvet 
pidada vähemalt 20 aasta jooksul.

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

Muudatusettepanek 449
Artikli 64 lõike 1 teine lõik

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsealase teabe säilitamine asutuse jaoks on piisav. Kehtivast arvepidamise 
kohustusest kaugemale ulatuv kohustus on vastuolus jõupingutustega tõkestada bürokraatiat 
ja vähendada halduskulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 450
Artikli 64 lõike 1 teine lõik

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe kättesaadavaks pädevale 
asutusele. Samuti peavad nad tagama selle 
teabe kättesaadavuse elanikele ja naabritele 
või joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
otsest juurdepääsu.
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Or. en

Selgitus

Kehtiv süsteem seab väga suuri takistusi, sest avalikkusel ei ole praegu juurdepääsuõigust 
teabele kemikaalide kohta, millega ta kokku puutub, samuti puudub see õigus arstidel ja 
teistel meditsiinitöötajatel. Ometi on asjaomane teave elulise tähtsusega nende inimeste 
täpsel diagnoosimisel ja ravimisel, kellel on tekkinud tervisehäired (olgu siis ägedad või 
kroonilised). Silmas pidades võimalikke kroonilisi pikaajalisi tervisemõjusid, tuleb arvet 
pidada vähemalt 30 aasta jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 451
Artikkel 70 a (uus)

Artikkel 70 a
Vananenud pestitsiidide ohutu 

kõrvaldamise fond
Tootjad ja loa valdajad osalevad 
liikmemaksudega fondis, mis katab 
vananenud pestitsiidide varude 
kõrvaldamise ja hävitamisega seotud kulud 
liikmesriikides ja kolmandates riikides. 
Fondi liikmemaksud jagatakse õiglasel ja 
läbipaistval viisil. 

Or. en

Selgitus

Vananenud pestitsiidide varud kujutavad tõsist ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale 
paljudes liikmesriikides ja kolmandates riikides. Tootjatelt nõutakse kõnealuste ohtlike ainete 
ohutu kõrvaldamise ja hävitamisega seotud kulude katmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 452
Artikli 71 lõige 1

1. Liikmesriigid võivad käesolevast 
määrusest tulenevate kohustustega seotud 
tööga kaasnevate kulude katmiseks 
kohaldada tasusid ja makse.

1. EL kehtestab ühise miinimummaksu, 
mida koguvad liikmesriigid ja mida 
kasutatakse seire, järelevalve, taastamise ja 
pestitsiide mittekasutavale taimekasvatusele 
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ülemineku rahastamiseks. 
Liikmesriikidel on õigus kehtestada 
samadel eesmärkidel teisi tasusid ja makse.

Or. da

Selgitus

Ettepaneku eesmärgiks on „saastaja maksab” põhimõtte rakendamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 453
Artikli 71 lõige 1

1. Liikmesriigid võivad käesolevast 
määrusest tulenevate kohustustega seotud 
tööga kaasnevate kulude katmiseks 
kohaldada tasusid ja makse.

1. Liikmesriigid võivad käesolevast 
määrusest tulenevate kohustustega seotud 
tööga või seoses heakskiidu andmise või 
lubade väljastamisega käesoleva määruse 
kohaldamisalas kaasnevate kulude 
katmiseks kohaldada tasusid ja makse.

Or. en

Selgitus

Kavandatud kujul võimaldaks esitatud tekst katta liikmesriikidel ainult käesolevast määrusest 
tulenevate kohustustega seotud tööga kaasnevad kulud. See välistaks näiteks kaasraportööri 
või ekspertide töö.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 454
Artikkel 74

Komisjon võib vastavalt artikli 76 lõikes 2 
nimetatud menetlusele vastu võtta või muuta 
tehnilisi või muid käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikke juhenddokumente. 
Komisjon võib paluda ametiasutuselt selliste 
juhenddokumentide ettevalmistamist või 
sellele kaasa aitamist. 

Komisjon võib vastavalt artikli 76 lõikes 3a
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetlusele
vastu võtta või muuta tehnilisi või muid 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalikke 
juhenddokumente. Komisjon võib paluda 
ametiasutuselt selliste juhenddokumentide 
ettevalmistamist või sellele kaasa aitamist. 
Asutusel on õigus algatada toimeainete 
riskihinnangu juhenddokumentide 
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ettevalmistamine või läbivaatamine. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik teksti kooskõlla viimiseks komiteemenetlust käsitleva 
uue otsuse sätetega. 
Euroopa Toiduohutusametil peaks olema võimalik algatada ise riskihinnanguga seotud 
juhenddokumentide ettevalmistamist või läbivaatamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 455
Artikli 75 lõige 1

1. Artikli 76 lõikes 3 osutatud menetlust 
kohaldatakse järgmiste otsuste 
vastuvõtmiseks:

1. Artikli 76 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlust kohaldatakse 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalike 
meetmete vastuvõtmiseks.

a) lisade muudatused, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;

Hiljemalt ...* teeb komisjon EÜ 
asutamislepingu artikli 251 kohaselt 
järgmised õigusloomega seotud 
ettepanekud: 

b) artikli 8 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuete kohta käivad määrused, mis 
lähtuvad praegustest teaduslikest ja 
tehnilistest teadmistest;

a) artikli 8 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuded, kaasa arvatud loomkatsete 
vähendamise meetmed, eriti loomadega 
mitteseotud katsemeetodite kasutamine ja 
arukad katsestrateegiad, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;

c) artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsete põhimõtete kohta käiva 
määruse muudatused, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;

b) artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsed põhimõtted, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;

d) artikli 62 lõikes 1 osutatud 
taimekaitsevahendite märgistamisnõuete 
kohta käiva määruse muudatused;

c) artikli 62 lõikes 1 osutatud 
taimekaitsevahendite märgistamisnõuded.

e) käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed.



PE 390.442v01-00 106/125 AM\672288ET.doc

ET

* Kaks aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest. 

Or. en

Selgitus

Asendab raportööri muudatusettepaneku 127. 
Komiteemenetluses võib vastu võtta ainult käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud 
meetmed. 
Kõik lisad sisaldavad määruse olulisi elemente ja seetõttu ei tohiks neid komiteemenetluse 
teel muuta. 
Andmenõuded, hindamise ja lubade andmise ühtsed põhimõtted ja märgistusnõuded on kõik 
käesoleva määruse olulised elemendid. Samal ajal kui nõukogu poolt varem vastuvõetud 
kehtivad sätted tuleks määruse kohaldatavuse tagamiseks üle võtta, peaks kõnealused olulised 
elemendid lähitulevikus kaasotsustamismenetluse teel vastu võtma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 456
Artikli 76 lõige 4 a (uus)

4 a. Komitee ja selle töörühmade 
koosolekud on nõudmise korral avatud 
Euroopa Parlamendi liikmetele. 

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse läbipaistvus vajab suurendamist. Euroopa Parlamendi vaatlejatel peaks 
olema võimalik osaleda komitee ja selle töörühmade koosolekutel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges ja 
Péter Olajos + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 457
Artikkel 78

Artikkel 78 välja jäetud
Erand taimekaitseainete ja sünergistide 

suhtes
Erandina artikli 28 punktist 1 võib 
liikmesriik viie aasta jooksul pärast artiklis 
26 nimetatud tööprogrammi vastuvõtmist 
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anda loa oma territooriumil selliste 
taimekaitsevahendite turuleviimiseks, 
milles sisalduvad taimekaitseained ja 
sünergistid ei ole heaks kiidetud, kuid 
kuuluvad sellesse programmi.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas artikli 29 lõike 2 kohta tehtud varasema muudatusettepaneku ja selle 
selgitusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Christa Klaß

Muudatusettepanek 458
Artikkel 79 a (uus)

Artikkel 79 a
Läbivaatamine 

Hiljemalt ...* vaatab komisjon läbi tsoonide 
määratluse seoses taimekaitsevahenditele 
lubade andmisega, võttes arvesse kõige 
uuemaid teaduslikke teadmisi. Eelkõige 
kontrollib komisjon, kas on vaja muuta 
tsoonide ja tsooni kuuluvate liikmesriikide
arvu. 
* Viis aastat alates käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Tsoonide määratlused ja vastastikune tunnustamine tsoonide piires on taimekaitsevahenditele 
lubade andmise valdkonnas uus korraldus ja tuleks viie aasta möödudes läbi vaadata 
eesmärgiga kehtestada kogu ELis üks lubade andmise süsteem või muuta erinevate tsoonide 
arvu ja määratlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 459
Artikkel 79 a (uus)
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Artikkel 79 a
Komisjon kontrollib käesoleva määruse 
toimivust ja vastavust siseturule ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hiljemalt kolm aastat alates käesoleva 
määruse avaldamisest ja seejärel iga viie 
aasta järel aruande, millele lisab vajaduse 
korral sobivad muudatusettepanekud. 
Eelkõige võetakse arvesse, kui kaugele on 
jõudnud siseturu rajamine 
taimekaitsevahendite valdkonnas.

Or. de

Selgitus

Komisjon peab kontrollima käesoleva määruse vastavust siseturu põhimõtetele ja esitama 
ebakõlade korral siseturuga muudatusettepanekud, et tagada vastavus siseturule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 460
II lisa punkt 2.1

2.1. Artikli 7 lõike 1 nõuded loetakse 
täidetuks vaid juhul, kui esitatud toimiku 
põhjal peetakse võimalikuks vähemalt ühes 
liikmesriigis loa andmist vähemalt ühele
seda toimeainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile vähemalt üheks
vaadeldud kasutuseks.

2.1. Artikli 7 lõike 1 nõuded loetakse 
täidetuks vaid juhul, kui esitatud toimiku 
põhjal peetakse võimalikuks vähemalt ühes 
liikmesriigis loa andmist kõikidele seda 
toimeainet sisaldavatele
taimekaitsevahenditele ja koostistele 
kõikideks vaadeldud kasutusteks.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas artikli 4 lõike4 kohta tehtud varasema muudatusettepaneku ja selle 
selgitusega.

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

Muudatusettepanek 461
II lisa punkt 3.2

3.2. Toimeaine kiidetakse heaks üksnes 3.2. Toimeaine kiidetakse heaks üksnes 
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juhul, kui piiratud arvu vaadeldud kasutuste 
puhul on kindlaks tehtud, et 
taimekaitsevahend on hea taimekaitsetava 
kohase kasutamise korral realistlikes 
tavapärastes kasutustingimustes piisavalt 
tõhus. Seda nõuet tuleb hinnata artikli 35 
teises lõikes osutatud taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise ühtsete 
põhimõtete valguses.

juhul, kui ulatusliku arvu vaadeldud 
kasutuste puhul on kindlaks tehtud, et 
taimekaitsevahend on hea taimekaitsetava 
kohase kasutamise korral realistlikes 
kasutustingimustes piisavalt tõhus. Seda 
nõuet tuleb hinnata artikli 35 teises lõikes 
osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja 
lubade andmise ühtsete põhimõtete valguses.

Or. en

Selgitus

Kõik otsused tuleb teha tegelike kasutustingimuste alusel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Avril Doyle

Muudatusettepanek 462
II lisa punkt 3.6.1

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust 
ning teatud elanikkonnagruppide 
vastuvõtlikkust.

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust, 
võimalikku koosmõju ning teatud 
elanikkonnagruppide, näiteks 
professionaalsete kasutajate ja haavatavate 
rühmade vastuvõtlikkust.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ettevaatuspõhimõttele tuleks piirkriteeriumid krooniliste tervisemõjude jaoks 
kehtestada ohu hindamise tasandil ja need ei tohiks olla seotud kokkupuute hindamisega. 
Seda sellepärast, et puudub „realistlike kasutustingimuste” määratlus. Muud piirkriteeriumid 
välistavad ka osa riski hindamise strateegiast, näiteks väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste piirkriteeriumid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 463
II lisa punkt 3.6.1

3.6.1 Vajaduse korral tuleb kindlaks määrata 
aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja raskust 
ning teatud elanikkonnagruppide
vastuvõtlikkust.

3.6.1 Vajaduse korral tuleb kindlaks määrata 
aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada asjakohane
ohutusvaru suurusega vähemalt 100, võttes 
arvesse nende mõjude laadi ja raskust, 
võimalikku koosmõju ning eriti ohustatud 
rühmade vastuvõtlikkust.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 464
II lisa punkt 3.6.2

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud kõrgema 
tasandi genotoksilisuse katsete põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria mutageenide 
alla, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui artiklis 35 osutatud ühtsete 
põhimõtetega kooskõlas läbi viidud 
hindamine näitab, et soovituslikel 
kasutustingimustel on tagatud kasutajate, 
töötajate, kõrvalseisjate ja tarbijate 
vastuvõetav kaitse vähemalt ühe 
taimekaitsevahendi vähemalt üheks
vaadeldud kasutuseks.

Or. en

Selgitus

Artikli 4 kohaselt on võimalik toimeained heaks kiita ainult juhul, kui riskihinnangute alusel 
on kindlaks tehtud ohutud kasutused. Esitatud uus lõige kajastab seda reaalsust. Samaväärne 
II lisa punktiga 3.8.1.

Taimekaitsevahendite kasutamise reguleerimine nende toimeainete omaduste alusel, jättes 
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arvesse võtmata nende tegelikud kasutused ja kokkupuute, kahjustab otsuste riskihinnangutel 
põhineva vastuvõtmise põhimõtet. Selle tagajärjeks on paljude ohutute vahendite/kasutuste 
kõrvalejätmine. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete 
kindlaksmääramiseks, mitte ainete nõuetekohase hindamiseta tagasilükkamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 465
II lisa punkt 3.6.3

3.6.3. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenide alla, välja arvatud juhul, 
kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt II lisa punkti 3.6.2 selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 466
II lisa punkt 3.6.4

3.6.4. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal ei liigitata seda direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 

välja jäetud
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kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine. 

Or. en

Selgitus

Vt II lisa punkti 3.6.2 selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Holger Krahmer

Muudatusettepanek 467
II lisa punkt 3.6.5

3.6.5. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat 
sisesekretsiooni kahjustavaid omadusi, mis 
võivad olla inimestel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub teaduslik põhjendus sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste käsitlemiseks 
teistest toksikoloogilistest mõjudest erineval viisil. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustumise 
tagajärjel tekkivad toksilised mõjud on juba hõlmatud suurimate lubatud 
kokkupuutetasemetega, mille ohutus inimeste ja keskkonna jaoks on kindlaks tehtud. 
Sisesekretsioonisüsteemi kahjustumine ei pea olema toimeainete tagasilükkamise valimatuks 
kriteeriumiks. Vt ka II lisa punkti 3.6.2 selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ja Avril Doyle

Muudatusettepanek 468
II lisa punkt 3.6.5 a (uus)
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3.6.5 a. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat
inimeste puhul neurotoksilisi omadusi, 
võttes arvesse kokkupuudet 
embrüonaalse/lootelise elu ajal ja/või 
lapsepõlves, ning samuti tõenäolist 
koosmõju, mis võivad olla inimestel 
toksikoloogiliselt olulised, välja arvatud 
juhul, kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ettevaatuspõhimõttele tuleks piirkriteeriumid krooniliste tervisemõjude jaoks 
kehtestada ohu hindamise tasandil ja need ei tohiks olla seotud kokkupuute hindamisega. 
Seda sellepärast, et puudub „realistlike kasutustingimuste” määratlus. Muud piirkriteeriumid 
välistavad ka osa riski hindamise strateegiast, näiteks väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste piirkriteeriumid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 469
II lisa punkti 3.7.1 alapunkti a alapunkt i ja alapunkt i a (uus)

i) Tõendid, et selle DT50 vees on pikem kui 
kaks kuud või et selle DT50 pinnases on 
pikem kui kuus kuud või et selle DT50 settes 
on pikem kui kuus kuud; ning

i) Tõendid, et selle DT50 vees on pikem kui 
kaks kuud või et selle DT50 pinnases on 
pikem kui kuus kuud või et selle DT50 settes 
on pikem kui kuus kuud;

i a) tõendid, et toimeaine on ülejäänud osas 
piisavalt püsiv, et õigustada selle I lisast 
väljajätmist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib määruse kooskõlla Stockholmi konventsiooni D lisaga.
Kolm püsiva orgaanilise saasteaine kriteeriumi peaksid olema eraldiseisvad piirkriteeriumid.
Lisaks ei tohiks kokkupuudet käsitlevad arvutused või teised tingimused ja hinnangud 
kõnealuseid kriteeriume tühistada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 470
II lisa punkti 3.7.1 alapunkti a alapunkt i b (uus)

i b) kaalutluste aluseks on püsivate 
orgaaniliste saasteainete konventsioon; või

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib määruse kooskõlla Stockholmi konventsiooni D lisaga. 
Kolm püsiva orgaanilise saasteaine kriteeriumi peaksid olema eraldiseisvad piirkriteeriumid. 
Lisaks ei tohiks kokkupuudet käsitlevad arvutused või teised tingimused ja hinnangud 
kõnealuseid kriteeriume tühistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 471
II lisa punkti 3.7.1 alapunkti b alapunkt ii a (uus)

ii a) elustiku seireandmed, mis osutavad 
sellele, et toimeaine bioakumulatsiooni 
potentsiaal on piisav selleks, et seda 
püsivate orgaaniliste saasteainete 
konventsiooni alusel arvesse võtta; või

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib määruse kooskõlla Stockholmi konventsiooni D lisaga. 
Kolm püsiva orgaanilise saasteaine kriteeriumi peaksid olema eraldiseisvad piirkriteeriumid. 
Lisaks ei tohiks kokkupuudet käsitlevad arvutused või teised tingimused ja hinnangud 
kõnealuseid kriteeriume tühistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 472
II lisa punkti 3.7.1 alapunkti c alapunkt ii

ii) Seireandmed näitavad, et toimeaine ii) Seireandmed näitavad, et toimeaine 
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kaugedasikandumine keskkonnas, mille tõttu 
see võib üle kanduda vastu võtvasse 
keskkonda, võis toimuda õhu, vee või 
rändliikide vahendusel; või

kaugedasikandumine keskkonnas, mille tõttu 
see võib üle kanduda vastu võtvasse 
keskkonda, võis toimuda õhu või vee 
vahendusel; või

Or. el

Selgitus

Rändliikidele osutamisel puudub teaduslik alus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 473
II lisa punkt 3.7.2

3.7.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

välja jäetud

Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.
3.7.2.1. Püsivus
Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui
- selle poolestusaeg merevees on pikem kui 

60 päeva, või
- selle poolestusaeg mage- või suudmevees 

on pikem kui 40 päeva, või
- selle poolestusaeg meresettes on pikem 

kui 180 päeva, või
- selle poolestusaeg mage- või suudmevee 

settes on pikem kui 120 päeva, või
- selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja poolt kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.
3.7.2.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab bioakumuleerumise 
kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni 
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tegur on suurem kui 2000. 
Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. 
Kasutada võib nii magevee- kui 
mereloomadelt saadud andmeid. 
3.7.2.3. Toksilisus
Toimeaine vastab toksilisuse kriteeriumile, 
kui 
- pikaajalise täheldatava toimeta doos 

mere- või mageveeorganismidel on 
väiksem kui 0,01 mg/l, või

- aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 2. 
kategooria), mutageenide (1. või 2. 
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või

- leidub muid tõendeid kroonilise 
toksilisuse kohta vastavalt liigitustele: T, 
R48 või Xn; R48 vastavalt direktiivile 
67/548/EEC. 

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite kasutamise reguleerimine nende toimeainete omaduste alusel, jättes 
arvesse võtmata nende tegelikud kasutused ja kokkupuute, kahjustab otsuste riskihinnangutel 
põhineva vastuvõtmise põhimõtet. Selle tagajärjeks on paljude ohutute vahendite/kasutuste 
kõrvalejätmine. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete 
kindlaksmääramiseks, mitte ainete nõuetekohase hindamiseta tagasilükkamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 474
II lisa punkt 3.7.3

3.7.3. Toimeainet ei loeta artikli 4 nõuetele 
vastavaks, kui see on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.

välja jäetud

Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.
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3.7.3.1. Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui
- selle poolestusaeg mere-, mage- või 

suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
- selle poolestusaeg mere-, mage- või 

suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või

- selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva.
3.7.3.2. Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
5000.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite kasutamise reguleerimine nende toimeainete omaduste alusel, jättes 
arvesse võtmata nende tegelikud kasutused ja kokkupuute, kahjustab otsuste riskihinnangutel 
põhineva vastuvõtmise põhimõtet. Selle tagajärjeks on paljude ohutute vahendite/kasutuste 
kõrvalejätmine. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete 
kindlaksmääramiseks, mitte ainete nõuetekohase hindamiseta tagasilükkamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 475
II lisa punkt 3.8.1

3.8.1. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui riski hindamine 
tõestab, et ohud on vastuvõetavad, lähtudes 
artiklis 35 osutatud taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise üldistest 
põhimõtetest toimeainet sisaldava 
taimekaitsevahendi realistlikes 
kasutustingimustes. Hindamisel tuleb 
arvestada mõjude raskust, andmete 
ebatäpsust ning toimeaine otstarbekohase 
kasutuse korral selle poolt eeldatavalt 
negatiivselt mõjutatavate organismigruppide 
arvu.

3.8.1. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui riski hindamine 
tõestab, et ohud on vastuvõetavad, lähtudes 
artiklis 35 osutatud taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise üldistest 
põhimõtetest toimeainet sisaldava 
taimekaitsevahendi realistlikes 
kasutustingimustes. Hindamisel tuleb 
arvestada pikaajaliste mõjude raskust liikide 
mitmekesisusele, andmete ebatäpsust ning 
toimeaine otstarbekohase kasutuse korral 
selle poolt eeldatavalt negatiivselt 
mõjutatavate organismigruppide arvu.
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Or. el

Selgitus

Liikide mitmekesisuse pikaajaline säilitamine peab olema üks määruse põhieesmärkidest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Holger Krahmer

Muudatusettepanek 476
II lisa punkt 3.8.2

3.8.2. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui ühenduse või 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsejuhenditel põhineva hindamise alusel 
ei leita sellel olevat sisesekretsiooni 
kahjustavaid omadusi, mis võivad olla 
mitte-sihtorganismidel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui mitte-
sihtorganismide kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega 
realistlikes kasutustingimustes on tühine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub teaduslik põhjendus sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste käsitlemiseks 
teistest toksikoloogilistest mõjudest erineval viisil. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustumise 
tagajärjel tekkivad toksilised mõjud on juba hõlmatud suurimate lubatud 
kokkupuutetasemetega, mille ohutus inimeste ja keskkonna jaoks on kindlaks tehtud. 
Sisesekretsioonisüsteemi kahjustumine ei pea olema toimeainete tagasilükkamise valimatuks 
kriteeriumiks.

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

Muudatusettepanek 477
II lisa punkt 3.8.2 a (uus)

3.8.2 a. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel ning muudel 
kättesaadavatel andmetel ja teabel, 
sealhulgas teaduskirjanduse ülevaatel 
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põhineva hindamise alusel ei loeta seda 
mesilaste suhtes mürgiseks ja selle 
ohukoefitsient on väiksem kui 50.

Or. en

Selgitus

Uuringud on näidanud, et pestitsiididega kokkupuutunud mesilastel kaob orienteerumisvõime. 
Heakskiitmisprotsessis võetakse arvesse mürgisust mesilaste suhtes. Ohukoefitsient on 
mesilaste suhtes mürgisuse arvutamiseks väga kasulik näitaja ja seda tuleks seepärast riski 
hindamisel selgesõnaliselt arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 478
II lisa punkt 3.9 a (uus)

3.9 a. Ained, mis on kantud Euroopa Liidu 
poolt ratifitseeritud asjaomaste 
rahvusvaheliste lepingute alusel koostatud 
prioriteetsete ainete nimistusse või direktiivi 
2000/60/EMÜ lisas sisalduvasse 
veepoliitika prioriteetsete ainete nimistusse, 
tuleks jätta heaks kiitmata.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib määruse kooskõlla kehtivate õigusaktidega ja vastavusse 
veepoliitika raamdirektiiviga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 479
II lisa punkt 4

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

– selle aktsepteeritav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuutumise 
vastuvõetav ulatus on oluliselt väiksemad 
kui enamikul heakskiidetud toimeainetel;

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kõrgema tasandi genotoksilisuse katsete 



PE 390.442v01-00 120/125 AM\672288ET.doc

ET

põhjal liigitatakse see direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria mutageenide alla, välja 
arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude 
selle taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine;

– see vastab kahele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise aine 
kriteeriumile;

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal 
liigitatakse see direktiivi 67/548/EMÜ 
sätete kohaselt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenide alla, välja arvatud juhul, 
kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine;

- on põhjusi muretsemiseks seoses kriitiliste 
mõjude laadiga, mis koos 
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega 
võivad tekitada kasutusolukordi, mis 
võivad siiski kujuneda probleemseteks, 
vaatamata väga rangele riskijuhtimisele 
(näiteks ulatuslikud isiklikud 
kaitsevahendid või väga suured 
puhvertsoonid);

– toimeainete ja taimekaitsevahendite 
andmenõuetele ja muudele saadaolevatele 
andmetele ja teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal liigitatakse see direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine;

- see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid 
isomeere.

– seda loetakse püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

Aine, mis vastab kõigile kolmele allpool 
esitatud kriteeriumile, on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline aine.
Püsivus
Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui
– selle poolestusaeg merevees on pikem kui 

60 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevees 

on pikem kui 40 päeva, või
– selle poolestusaeg meresettes on pikem 
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kui 180 päeva, või
– selle poolestusaeg mage- või suudmevee 

settes on pikem kui 120 päeva, või
– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 

120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja poolt kirjeldatud 
saadaolevatel poolestusaja andmetel, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.
Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab bioakumuleerumise 
kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni 
tegur on suurem kui 2000.
Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. 
Kasutada võib nii magevee- kui ka 
mereloomadelt saadud andmeid.
Toksilisus
Toimeaine vastab toksilisuse kriteeriumile, 
kui
– pikaajalise täheldatava toimeta doos 

mere- või mageveeorganismidel on 
väiksem kui 0,01 mg/l, või

– aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 2. 
kategooria), mutageenide (1. või 2. 
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või

– leidub muid tõendeid kroonilise 
toksilisuse kohta vastavalt liigitustele: T, 
R48 või Xn; R48 vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ,

– see on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.

Aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud 
kriteeriumile, on kõrgpüsiv ja kõrge 
bioakumuleeruvusega aine.
Püsivus
Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
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suudmevees on pikem kui 60 päeva, või
– selle poolestusaeg mere-, mage- või 

suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või

– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
180 päeva.

Bioakumuleerumine
Toimeaine vastab kõrge 
bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle 
biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 
5000.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite kasutamise reguleerimine nende toimeainete omaduste alusel, jättes 
arvesse võtmata nende tegelikud kasutused ja kokkupuute, kahjustab otsuste riskihinnangutel 
põhineva vastuvõtmise põhimõtet. Selle tagajärjeks on paljude ohutute vahendite/kasutuste 
kõrvalejätmine. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kasutada asenduskõlblike ainete 
kindlaksmääramiseks, mitte ainete nõuetekohase hindamiseta tagasilükkamiseks. Üle võetud 
II lisa punktidest 3.6 ja 3.7.
Asenduskõlbliku aine kriteeriumid, mida praegu määruse ettepanekus kasutatakse, on vähe 
või ei ole üldse seotud taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevate tegelike ohtudega.

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

Muudatusettepanek 480
II lisa punkti 4 esimene -1 taane (uus)

– direktiivi 2000/60/EÜ ja selle 
tütardirektiivide alusel loetakse see 
prioriteetseks aineks;

Or. en

Selgitus

Kui aine loetakse veepoliitika raamdirektiivi alusel prioriteetseks aineks, tuleks seda ainete 
heakskiitmisel asenduskõlblike ainetena arvesse võtta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 481
II lisa punkti 4 neljas a ja b taane (uus)

– sellega seostub põhjavette leostumise oht;
– sellel on võimalik kahjulik mõju 
sisesekretsioonisüsteemile, neurotoksilised 
või immunotoksilised omadused. 

Or. en

Selgitus

Kuigi väga ohtlike ainete eristamine on samm edasi, puudub kõnealustes kriteeriumides 
igasugune viide põhjavette leostumise ohtudele. Samuti puuduvad viited 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavatele, neurotoksilistele ja immunotoksilistele omadustele.

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

Muudatusettepanek 482
IV lisa punkti 1 kolmas lõik

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu;

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete ja teiste mittekeemiliste 
põllukultuuride kaitse- ja 
kahjuritõrjemeetodite mitmekesisus on 
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu;

b) asendamist kohaldatakse ainult sellistele
toimeainetele, mis lubatud 
taimekaitsevahendites kasutamise korral 
kujutavad oluliselt suuremat ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale;

b) liikmesriigid võivad kohaldada 
asendamist kõikidele toimeainetele, mis 
lubatud taimekaitsevahendites kasutamise 
korral kujutavad suuremat ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale;

c) asendamist kohaldatakse ainult pärast 
seda, kui vajaduse korral on antud 
võimalus koguda praktilisi 
kasutuskogemusi, kui selliseid kogemusi ei 
ole juba saadaval.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kõrvaldab asendamise piiramise AINULT mõnede ainetega, 
jättes valikuvabaduse liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 483
IV lisa punkti 1 kolmas lõik

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu;

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete ja teiste mittekeemiliste 
põllukultuuride kaitse ja kahjuritõrje 
meetodite mitmekesisus on piisav, et 
vähendada sihtorganismis resistentsuse 
tekke ohtu;

b) asendamist kohaldatakse ainult sellistele
toimeainetele, mis lubatud 
taimekaitsevahendites kasutamise korral 
kujutavad oluliselt suuremat ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale;

b) liikmesriigid võivad kohaldada
asendamist kõikidele toimeainetele, mis 
lubatud taimekaitsevahendites kasutamise 
korral kujutavad suuremat ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale;

c) asendamist kohaldatakse ainult pärast 
seda, kui vajaduse korral on antud võimalus 
koguda praktilisi kasutuskogemusi, kui 
selliseid kogemusi ei ole juba saadaval.

c) asendamist kohaldatakse ainult pärast 
seda, kui vajaduse korral on antud võimalus 
koguda praktilisi kasutuskogemusi, kui 
selliseid kogemusi ei ole juba saadaval.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kõrvaldab asendamise piiramise AINULT mõnede ainetega, 
jättes valikuvabaduse liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 484
IV lisa punkti 3 esimene lõik

Oluliselt ebasoodsamad praktilised või 
majanduslikud tagajärjed kasutajale 
tähendavad töövõtete või äritegevuse jaoks 
tekkivat suurt, arvuliselt mõõdetavat 

Oluliselt ebasoodsamad praktilised või 
majanduslikud tagajärjed kasutajale 
tähendavad töövõtete või äritegevuse jaoks 
tekkivat suurt, arvuliselt mõõdetavat 



AM\672288ET.doc 125/125 PE 390.442v01-00

ET

takistust, mis ei võimalda sihtorganismi 
piisaval määral tõrjuda. Selline takistus võib 
olla näiteks olukord, kus alternatiivse aine 
või ainete kasutamiseks vajalikke tehnilisi 
rajatisi ei ole saadaval või nende hankimine 
ei ole majanduslikult teostatav.

takistust, mis ei võimalda sihtorganismi 
piisaval määral tõrjuda või 
põllumajandustegevuse konkurentsivõime 
jaoks tekkivat takistust. Selline takistus võib 
olla näiteks olukord, kus alternatiivse aine 
või ainete kasutamiseks vajalikke tehnilisi 
rajatisi ei ole saadaval või nende hankimine 
ei ole majanduslikult teostatav.

Or. el

Selgitus

Selleks et tagada taimekaitsevahendite transportimine, tuleb samuti tagada ühenduse 
põllumajanduse konkurentsivõime.
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