
AM\672325ET.doc PE 390.401v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

1.6.2007 PE 390.401v02-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 150–258 – I kahest osast (põhjendused – artikkel 4)

Raporti projekt (PE 388.326v01-00)
Hiltrud Breyer
Taimekaitsevahendite turuleviimine

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 150
Põhjendus 6

(6) Taimekasvatusel on ühenduses väga 
tähtis koht. Üks tähtsamaid vahendeid 
taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks 
kahjulike organismide, sealhulgas 
umbrohu eest ning põllumajandusliku 
tootmise parandamiseks on 
taimekaitsevahendite kasutamine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse peamine prioriteet on inimeste ja loomade tervise kaitse, mis seetõttu 
peab saama absoluutse eelisõiguse mis tahes finants-, majandus- või muude kaalutluste ees.



PE 390.401v02-00 2/60 AM\672325ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 151
Põhjendus 7

(7) Taimekaitsevahendid võivad avaldada 
taimsetele saadustele ka mittesoovitavat 
mõju. Nende kasutamisega võivad kaasneda 
riskid ja ohud inimestele, loomadele ja 
keskkonnale, eriti kui need viiakse turule 
ilma ametlike testide ja lubadeta ning kui 
neid kasutatakse ebaõigesti. Seetõttu tuleb 
vastu võtta ühtlustatud eeskirjad 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta.

(7) Pestitsiidid võivad avaldada taimsetele 
saadustele ka mittesoovitavat mõju. Nende 
kasutamisega võivad kaasneda riskid, ohud 
ning lühi- ja pikaajalised negatiivsed 
mõjud inimestele, loomadele ja 
keskkonnale, eriti – kuid mitte üksnes siis–,
kui need viiakse turule ilma ametlike testide 
ja lubadeta ning kui neid kasutatakse 
ebaõigesti. Seetõttu tuleb vastu võtta 
ühtlustatud eeskirjad pestitsiidide
turuleviimise kohta. 

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ja ka pealkirjas kasutatud termin „taimekaitsevahendid” ei ole sobilik, kuna 
elanikud ei tunne antud terminoloogiat. Seetõttu võib termini edasine kasutamine tekitada 
elanikes/tarbijates segadust. Õige oleks kasutada sõna pestitsiidid. „Taimekaitsevahendid” 
tuleks määruse tekstis kõikjal asendada „pestitsiididega” ja vajalikes kohtades ka 
„pestitsiidivahenditega”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 152
Põhjendus 7

(7) Taimekaitsevahendid võivad avaldada 
taimsetele saadustele ka mittesoovitavat 
mõju. Nende kasutamisega võivad kaasneda 
riskid ja ohud inimestele, loomadele ja 
keskkonnale, eriti kui need viiakse turule 
ilma ametlike testide ja lubadeta ning kui 
neid kasutatakse ebaõigesti. Seetõttu tuleb 
vastu võtta ühtlustatud eeskirjad taimekaitse-
vahendite turuleviimise kohta.

(7) Taimekaitsevahendid võivad avaldada 
taimsetele saadustele ka mittesoovitavat 
mõju. Nende kasutamisega võivad kaasneda 
kahju, riskid ja olemuslikud ohud ning 
lühi- ja pikaajalised negatiivsed mõjud
inimestele, loomadele ja keskkonnale, eriti 
kui need viiakse turule ilma ametlike testide 
ja lubadeta ning kui neid kasutatakse 
ebaõigesti. Seetõttu tuleb vastu võtta 
ühtlustatud eeskirjad taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta.

Or. en
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Selgitus

Lisaks sellele, et taimekaitsevahenditega kaasnevad riskid ja ohud inimestele, loomadele ja 
keskkonnale, kahjustavad nad inimesi, loomi ja keskkonda ning on olemuselt ohtlikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 153
Põhjendus 8

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad ja imetavad naised, sündimata 
lapsed, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 154
Põhjendus 8

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed, vanurid ja 
haigusest toibuvad isikud. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. pl
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Selgitus

Eriti vastuvõtlike elanikkonnagruppide hulka peaksid kuuluma ka haigusest toibuvad isikud, 
kuna tervenemiseks on neil vaja viibida puhtas, taimekaitsevahenditest vabas keskkonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Glkavakis

Muudatusettepanek 155
Põhjendus 8

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse, tagades ühtlasi ka 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõime. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. el

Selgitus

Heakskiidetud meetmed ja otsused ei pea ühenduse põllumajanduse konkurentsivõime jaoks 
maailmaturul kahjulikeks osutuma.

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

Muudatusettepanek 156
Põhjendus 8

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju.

(8) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata eriti vastuvõtlikele 
elanikkonnagruppidele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi ning tagada, et 
tootmisharu tõestaks, et turule viidavad 
ained ja vahendid ei avalda inimese tervisele 
ja keskkonnale kahjulikku mõju ega ole 
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selles suhtes ohtlikud.

Or. en

Selgitus

Praegu nõutakse kõrgetasemelist tõendusmaterjali selle kohta, et pestitsiid avaldab mõju 
inimese tervisele ja keskkonnale. Tuleks aga nõuda kõrgetasemelist tõendusmaterjali hoopis 
selle kohta, et pestitsiid ei avalda mõju inimese tervisele ja keskkonnale ega ole selles suhtes 
ohtlik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 157
Põhjendus 9

(9) Taimekaitsevahenditesse tuleks lisada 
ainult selliseid aineid, mille puhul on 
tõestatud, et need on taimekasvatusele 
selgelt kasulikud ning et nende kasutamine 
ei avalda eeldatavalt mingit kahjulikku mõju 
inimeste ja loomade tervisele ega mingit 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale. Selleks 
et saavutada kõigis liikmesriikides 
ühesugune kaitstuse tase, tuleb selliste 
ainete lubatavuse või mittelubatavuse üle 
otsustada ühenduse tasandil.

(9) Taimekaitsevahenditesse tuleks lisada 
ainult selliseid aineid, mille puhul on 
tõestatud, et need on taimekasvatusele 
selgelt kasulikud ning on tehtud kindlaks, et 
nende kasutamine ei avalda mingit 
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit vastuvõetamatut mõju 
keskkonnale. Selleks et saavutada kõigis 
liikmesriikides kõrge ja täiesti samasugune
kaitstuse tase, tuleb selliste ainete lubatavuse 
või mittelubatavuse üle otsustada ühenduse 
tasandil.

Or. de

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

Muudatusettepanek 158
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Põhimõtte „saastaja maksab” 
rakendamiseks peaks komisjon 
kontrollima, missugusel asjakohasel 
määral peaks taimekaitsevahendite ja/või 
selles sisalduvate toimeainete tootja olema 
kaasatud kahjude käsitlemisse või 
kõrvaldamisse, mis võivad tekkida 
taimekaitsevahendite kasutamise tagajärjel 
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inimeste tervisele või keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Sarnaselt Euroopa tervishoiu- ja keskkonnapoliitika teistele valdkondadele peaks ka 
taimekaitsevahendite või nende toimeainete puhul kandma vastutust tootja. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 159
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Tuleb edendada loomi mitte 
kasutavate in vitro (katseklaasi) 
katsemeetodite arendamist, et saada 
inimesega enam seonduvat ohutusteavet 
kui seda on käibivate loomkatsete 
tulemused. 

Or. en

Selgitus

Enamuse loomkatsemeetodite valiidsust pole kunagi kontrollitud tänapäeva standardite 
suhtes ning paljudel juhtudel on nende asjakohasus ja usaldatavus kahtluse all. Loomi mitte 
kasutavate katsemeetodite edendamine on oluline nii inimeste tervise kaitseks kui ka loomade 
kannatuste ärahoidmiseks.

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

Muudatusettepanek 160
Põhjendus 13

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema ajaliselt 
piiratud. Heakskiidu kehtivuse periood 
peaks olema proportsionaalne selliste ainete 
kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega. 
Otsuse tegemisel heakskiidu pikendamise 
kohta tuleks arvesse võtta vastavaid aineid 
sisaldavate taimekaitsevahendite tegelikul 
kasutamisel saadud kogemusi ning teaduse 

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema ajaliselt 
piiratud. Heakskiidu kehtivuse periood 
peaks olema proportsionaalne selliste ainete 
kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega 
ning see peaks piirnema maksimaalselt 15 
aastaga väheohtlikele ainetele, 5 aastaga 
asenduskõlblikele ainetele ja 10 aastaga 
muudele ainetele. Otsuse tegemisel 



AM\672325ET.doc 7/60 PE 390.401v02-00

ET

ja tehnoloogia alal toimunud arenguid. 
Pärast esmakordset pikendamist tuleks 
selliseid ained uuesti läbi vaadata ainult 
juhul, kui esineb tõendeid, et nad ei vasta 
enam käesoleva määruse nõuetele.

heakskiidu pikendamise kohta tuleks arvesse 
võtta vastavaid aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel 
saadud kogemusi ning teaduse ja 
tehnoloogia alal toimunud arenguid. 

Or. en

Selgitus

Aineid tuleks regulaarselt läbi vaadata, võttes arvesse kehtivaid teaduslikult põhjendatud 
teadmisi.

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

Muudatusettepanek 161
Põhjendus 16

(16) Teatud ained, mida valdavalt 
taimekaitsevahendina ei kasutata, võivad 
olla kasulikud ka taimekaitses, kuid nendele 
heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla 
piisaval määral majanduslikku huvi. Seetõttu 
tuleks konkreetsete sätetega tagada, et oleks 
lubatud ka selliste ainete heakskiitmine 
kasutamiseks taimekaitses, kui nendega 
kaasnevad ohud on vastuvõetavad.

(16) Teatud ained, mida valdavalt 
taimekaitsevahendina ei kasutata, võivad 
olla kasulikud ka taimekaitses, kuid nendele 
heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla 
piisaval määral majanduslikku huvi. Seetõttu 
tuleks konkreetsete sätetega tagada, et oleks 
lubatud ka selliste ainete heakskiitmine 
kasutamiseks taimekaitses, kui nendega 
kaasnevad ohud on vastuvõetavad kõikidele 
asjassepuutuvatele sidusrühmadele.

Or. en

Selgitus

Ühiskond on see, kes peaks määrama, mis on „vastuvõetav risk”, ja kui ühiskond tunneb, et 
risk ei ole vastuvõetav, siis määratletakse vastuvõetavaks peetu uuesti ning kontrollitakse 
vastavalt riski. Seetõttu võivad riski vastuvõetavaks pidada üksnes kõik asjassepuutuvad 
sidusrühmad. Neisse peavad kuuluma maapiirkonnas elavad isikud ja maakogukonnad, 
põllumajandustootjate rühmad, keskkonna- ja tarbijarühmad, nagu ka laiem avalikkus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 162
Põhjendus 16

(16) Teatud ained, mida valdavalt (16) Teatud ained, mida valdavalt 
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taimekaitsevahendina ei kasutata, võivad 
olla kasulikud ka taimekaitses, kuid nendele 
heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla 
piisaval määral majanduslikku huvi. Seetõttu 
tuleks konkreetsete sätetega tagada, et oleks 
lubatud ka selliste ainete heakskiitmine 
kasutamiseks taimekaitses, kui nendega 
kaasnevad ohud on vastuvõetavad.

taimekaitsevahendina ei kasutata, võivad 
olla kasulikud ka taimekaitses, kuid nendele 
heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla 
piisaval määral majanduslikku huvi. Seetõttu 
tuleks konkreetsete sätetega tagada, et oleks 
lubatud ka selliste ainete heakskiitmine 
kasutamiseks taimekaitses, kui nendega 
kaasnevaid ohte peavad vastuvõetavaks 
kõik asjassepuutuvad sidusrühmad.

Or. en

Selgitus

Ühiskond on see, kes peaks määrama, mis on „vastuvõetav risk”, ja kui ühiskond tunneb, et 
risk ei ole vastuvõetav, siis määratletakse vastuvõetavaks peetu uuesti ning kontrollitakse 
vastavalt riski. Seetõttu võivad riski vastuvõetavaks pidada üksnes kõik asjassepuutuvad 
sidusrühmad. Neisse peavad kuuluma maapiirkonnas elavad isikud ja maakogukonnad, 
põllumajandustootjate rühmad (nii mahe- kui ka tavatootjad) ning keskkonna- ja 
tarbijarühmad, nagu ka laiem avalikkus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 163
Põhjendus 17

(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid riskide 
vähendamiseks. Sellised ained tuleb 
kindlaks määrata ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid.

(17) Mõned eriti probleemsed ja praegu 
lubatud toimeained tuleb kindlaks määrata 
ühenduse tasandil kui asenduskõlblikud 
ained. Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada kas
taimekaitsevahenditega, mis sisaldavad 
toimeaineid, mis nõuavad väiksemaid 
riskide vähendamise abinõusid või ei nõua 
neid üldse, või alternatiivse 
põllumajanduse tootmismeetoditega. Kui 
kontrollimise tulemus on positiivne, tuleb 
toimeaine viivitamatult asendada.

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

Muudatusettepanek 164
Põhjendus 17

(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid riskide 
vähendamiseks. Sellised ained tuleb 
kindlaks määrata ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid.

(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid riskide 
vähendamiseks. Sellised ained tuleb 
kindlaks määrata ühenduse ja riigi tasandil. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid, või alternatiivina 
mittekeemilise põllumajandustava ja 
taimekaitsemeetoditega.

Or. en

Selgitus

Asenduskõlblikke aineid tuleks kontrollida üks kord ning asendada need ohutumate 
alternatiividega. Sellega välditaks olukorda, kus asenduskõlblikke aineid sisaldavad tooted 
jäävad turule piiramata tähtajaks. Tooteid peaks olema võimalik asendada mittekeemiliste 
alternatiividega.

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

Muudatusettepanek 165
Põhjendus 17

(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid riskide 
vähendamiseks. Sellised ained tuleb 
kindlaks määrata ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid.

(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid riskide 
vähendamiseks. Sellised ained tuleb 
kindlaks määrata ühenduse ja riigi tasandil.
Liikmesriigid peavad kontrollima
niisuguseid toimeaineid sisaldavaid 
taimekaitsevahendeid eesmärgil asendada 
need taimekaitsevahenditega, mis sisaldavad 
tunduvalt väiksemaid riskide vähendamise 
abinõusid nõudvaid toimeaineid, või 
alternatiivina mittekeemilise 
põllumajandustava ja 
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taimekaitsemeetoditega.

Or. en

Selgitus

Asenduskõlblikke aineid tuleks kontrollida üks kord ning asendada need ohutumate 
alternatiividega. Sellega välditaks olukorda, kus asenduskõlblikke aineid sisaldavad tooted 
jäävad turule piiramata tähtajaks. Tooteid peaks olema võimalik asendada mittekeemiliste 
alternatiividega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 166
Põhjendus 17 a (uus)

(17a) Oma 10. märtsi 2006. aasta 
arvamuses nanotehnoloogiate abil 
plaanipäraselt saadud ja kaasneda võivate 
toodetega seonduvate võimalike riskide 
hindamise meetodite kohta osutas tekkivate 
ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee (SCENIHR) suurtele 
lünkadele riski hindamiseks vajalikes 
teadmistes, sh teadmistes nanoosakeste 
omaduste, tuvastamise ja mõõtmise kohta, 
doosi ja vastusreaktsiooni seose, 
inimorganismis ja keskkonna käitumise ja 
säilivuse, ning kõigi nanoosakestega 
seonduvate toksikoloogia ja 
keskkonnatoksikoloogia aspektide kohta.
Komitee järeldas, et praegused riski 
hindamise meetodid vajavad mõnes osas 
muutmist, et vastata nanotehnoloogiaga 
seotud ohtudele, eriti olemasolevad 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
meetodid ei tarvitse olla piisavad selleks, et 
tegeleda kõigi nanoosakestega seonduvate 
küsimustega. Käesoleva määruse sätted 
peaksid tagama nanoosakeste ohutuse 
piisava hindamise kui eeltingimuse nende 
heakskiitmisele toimeainena.

Or. en



AM\672325ET.doc 11/60 PE 390.401v02-00

ET

Selgitus

SCENIHRi osutatud suured lüngad nanoosakeste riski hindamiseks vajalikes teadmistes, 
samuti nende järeldused, mille kohaselt on vaja muuta olemasolevaid meetodeid, peavad 
olema selgesõnaliselt lausestatud. See mõjutab nanoosakeste ohutushindamist ja peaks viima 
konkreetsete erisätete kehtestamiseni käesoleva määruse kontekstis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 167
Põhjendus 17 b (uus)

(17 b) Kui meetmetega, mille võtmist 
taotletakse muudatusettepanekus 17 a 
(uus), peaksid kaasnema omamaiste 
sidusrühmade diskrimineerimisest tingitud 
ebasoodsamad konkurentsitingimused, 
peab vastav liikmesriik hoolitsema 
asjakohase tasakaalu loomise eest.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 168
Põhjendus 19

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

(19) Taimekaitsevahendid võivad sisaldada 
ka abiaineid. Asjakohane on esitada selliste 
abiainete loetelu, mida ei tohiks 
taimekaitsevahenditesse lisada, ja vastavad 
põhistused. Selline teave peab olema 
avalikkusele kättesaadav. Kõigi 
taimekaitsevahendites sisalduvate abiainete 
üksikasjad peavad samuti olema 
avalikkusele kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on õigus saada teavet abiainete riskide ja võimalike kahjulike mõjude kohta isegi 
sel juhul, kui need ei kuulu pestitsiidivahendite koostisse, sest need võivad kuuluda turul 
leiduvate, pestitsiide mitte sisaldavate vahendite koostisse. Seetõttu peaks teave selle kohta, 
milliseid abiaineid ei tohi kasutada pestitsiidivahendite koostises, ja keelu põhjused olema 
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avalikult kättesaadavad. Samuti peavad kõik pestitsiidivahendite koostisse kuuluvad abiained 
olema avalikult kättesaadavad, mitte ärisaladused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 169
Põhjendus 19

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

(19) Taimekaitsevahendid võivad sisaldada 
ka abiaineid. Asjakohane on esitada selliste 
abiainete loetelu, mida ei tohiks 
taimekaitsevahenditesse lisada, ja vastavad 
põhistused. Selline teave tuleb teha 
avalikkusele kättesaadavaks. Kõigi 
pestitsiiditoodetes sisalduvate abiainete 
üksikasjad tuleb samuti teha avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on õigus saada teavet abiainete riskide ja võimalike kahjulike mõjude kohta, kuna 
need võivad kuuluda turul leiduvate pestitsiide mitte sisaldavate vahendite koostisse. Seetõttu 
peaks teave selle kohta, milliseid abiaineid ei tohi kasutada pestitsiidivahendite koostises, ja 
keelu põhjused olema avalikult kättesaadavad.

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

Muudatusettepanek 170
Põhjendus 19

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

(19) Taimekaitsevahendid võivad sisaldada 
ka abiaineid. Asjakohane on esitada selliste 
abiainete loetelu, mida ei tohiks 
taimekaitsevahenditesse lisada, ja vastavad 
põhistused ning teha see kättesaadavaks 
sidusrühmadele.

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on õigus teada, milliseid abiaineid ei tohi pestitsiiditoodete koostisse lisada, ja 
keelu põhistused peaksid olema avalikustatud nagu toimeainetegi puhul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 171
Põhjendus 19

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

(19) Taimekaitsevahendid võivad sisaldada 
ka abiaineid. Asjakohane on võtta vastu ja 
avalikustada selliste abiainete positiivne
loetelu, mida võib taimekaitsevahenditesse 
lisada.

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on õigus saada teavet abiainete riskide ja võimalike kahjulike mõjude kohta. 
Seepärast peavad kõik pestitsiiditoodete koostisse kuuluvad abiained olema avalikult 
kättesaadavad, mitte ärisaladused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 172
Põhjendus 19

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

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

Or. en

Selgitus

Avalikkus peaks pääsema juurde alusteabele põhistuste kohta, miks mingit abiainet ei tohiks 
taimekaitsevahenditesse lisada – nii nagu praegu toimeainete kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 173
Põhjendus 20

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

taimekaitsevahendeid on võimalik koostada 
mitmel erineval moel ning neid on võimalik 
kasutada mitmesugustel põllukultuuridel, 
erinevates põllumajandus-, ökoloogia- ja 
kliimatingimustes. Seetõttu peaksid 
taimekaitsevahendite lubasid andma 
liikmesriigid ja need peaksid kehtima kogu 
Euroopa Liidus.

Or. de

Selgitus

Keskmises või pikaajalises perspektiivis peab eesmärk olema võtta kasutusele tõeline ELi 
luba, s.t et ühes liikmesriigis välja antud luba kehtib ka kõikides teistes liikmesriikides. 
Üksnes nii on võimalik luua toimiv taimekaitsevahendite siseturg. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 174
Põhjendus 21

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja 
keskkonna kaitsmise eesmärk on alati 
tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, 
et need on taimekasvatusele selgelt 
kasulikud ning nende kasutamine ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit ebasoodsat mõju 
keskkonnale.

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna ja veevarude kaitsmise 
eesmärk on alati tähtsam kui eesmärk 
parandada taimekasvatust. Seetõttu tuleks 
enne taimekaitsevahendite turuleviimist 
tõestada, et need on taimekasvatusele selgelt 
kasulikud ning nende kasutamine ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit ebasoodsat mõju 
keskkonnale ja veevarudele.

Or. en

Selgitus

Tagamaks veevarude kaitse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 175
Põhjendus 21

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja 
keskkonna kaitsmise eesmärk on alati 
tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, 
et need on taimekasvatusele selgelt 
kasulikud ning nende kasutamine ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega mingit ebasoodsat mõju 
keskkonnale.

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade andmisel 
arvestada, et inimeste ja loomade tervise ja 
keskkonna kaitsmise eesmärk on alati 
tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist tõestada, 
et nende kasutamine ei avalda mingit 
kahjulikku mõju inimeste (sealhulgas 
kõikide tundlike rahvastikurühmade) ja 
loomade tervisele ega mingit ebasoodsat 
mõju keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse prioriteet on kõrgetasemeline inimeste ja loomade tervise kaitse, mis 
seetõttu peab saama absoluutse eelisõiguse mis tahes finants-, majandus- või muude 
kaalutluste ees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 176
Põhjendus 24

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriigid Seetõttu 
tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate 
tingimustega loatsoonideks, et soodustada 
sellist vastastikust tunnustamist.

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriigid Seetõttu 
tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate 
tingimustega loatsoonideks, et saavutada 
tõeline vastastikune tunnustamine.

Or. de
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Selgitus

Toimiva taimekaitsevahendite siseturu lõplikuks väljakujundamiseks on vajalik võtta 
kasutusele kogu Euroopa Liidus kehtiv luba. Heakskiitmise menetluse raames tuleb arvesse 
võtta ka täiendavaid tingimusi ja kasutuspiiranguid (nt vahemaad puudutavad tingimused, 
ajutised kasutuskeelud jne). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 177
Põhjendus 24

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriigid. Seetõttu 
tuleks Euroopa Liit jagada võrreldavate 
tingimustega loatsoonideks, et soodustada 
sellist vastastikust tunnustamist.

(24) Et vältida tehtud töö kordamist, 
vähendada tootjate ja liikmesriikide 
halduskoormust ning tagada 
taimekaitsevahendite ühtlasem 
kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi poolt 
antud lubasid tunnustama ka teised 
võrreldavate geograafiliste tingimustega
liikmesriigid. Seetõttu tuleks Euroopa Liit 
jagada võrreldavate tingimustega 
loatsoonideks, et soodustada sellist 
vastastikust tunnustamist.

Or. pl

Selgitus

Täpsustus. Kliimatingimused ei ole võrdsel tasemel ökoloogiatingimustega, kuna viimased on 
olulised esimeste loomisel.
Üksteisega seotud elementidest (litosfäär, atmosfäär, hüdrosfäär, pedosfäär, antroposfäär) 
koosnevast geograafilisest keskkonnast tulenevates tingimustes tekib ökosüsteem, kus 
avalduvad konkreetsed ökoloogiatingimused, mis määravad elusorganismide elupaiga 
arengu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 178
Põhjendus 24 a (uus)

(24 a) Liikmesriikide loatsoonidesse 
jagamist vaadeldakse esimese sammuna 
taimekaitsevahendite ühtse siseturu 
loomise suunas, kus taimekaitsevahendile 
antud luba kehtib kogu Euroopa Liidus. 
Komisjon annab taimekaitsevahendite 
siseturu loomise seisust korrapäraselt aru. 
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Ta esitab ettepanekuid meetmete võtmiseks, 
mis aitaksid kujundada siseturu lõplikult 
välja nii kiiresti kui võimalik.

Or. de

Selgitus

Toimiva taimekaitsevahendite siseturu lõplikuks väljakujundamiseks on vajalik võtta 
kasutusele kogu Euroopa Liidus kehtiv luba. Esimene samm selles suunas võib olla loa 
andmine tsoonide piires, mille puhul mis tahes tsooni kuuluvas liikmesriigis 
taimekaitsevahendile antud luba kehtib ka kõikides teistes samasse tsooni kuuluvates 
liikmesriikides.

Eesmärk on taimekaitsevahendite siseturu loomine. See tähendab, et ühes ELi liikmesriigis 
taimekaitsevahendile antud luba kehtib automaatselt kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 179
Põhjendus 26

(26) Liikmesriikidel tuleks lubada 
erandjuhtudel anda luba 
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik 
taimekasvatusele tekkinud ohu või 
ohustatuse tõttu, mida ei ole võimalik ühegi 
muu vahendiga ohjata. Sellised load tuleks 
läbi vaadata ühenduse tasandil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjendus tuleks välja jätta, kuna väga keeruline on määratleda ohtu või ohustatust ning 
säärane mööndus soodustab igasuguseid erandeid, ja seda tuleks vältida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 180
Põhjendus 26
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(26) Liikmesriikidel tuleks lubada 
erandjuhtudel anda luba 
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik 
taimekasvatusele tekkinud ohu või 
ohustatuse tõttu, mida ei ole võimalik ühegi 
muu vahendiga ohjata. Sellised load tuleks 
läbi vaadata ühenduse tasandil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõrgeid standardeid sisaldaval määrusel pole erilist mõtet, kui selles antakse võimalus 
standarditest kõrvale kalduda – ükskõik, kas erandjuhtudel või mitte. Sestap tuleks see 
põhjendus välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 181
Põhjendus 26

(26) Liikmesriikidel tuleks lubada 
erandjuhtudel anda luba 
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud tingimustele, 
kui see on vajalik taimekasvatusele tekkinud 
ohu või ohustatuse tõttu, mida ei ole 
võimalik ühegi muu vahendiga ohjata. 
Sellised load tuleks läbi vaadata ühenduse 
tasandil.

(26) Erandjuhtudel tuleks lubada anda luba 
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta
käesolevas määruses sätestatud tingimustele, 
kui see on vajalik taimekasvatusele ja 
ökosüsteemidele tekkinud ohu või 
ohustatuse tõttu, mida ei ole võimalik ühegi 
muu vahendiga ohjata. Sellised ajutised load 
tuleks läbi vaadata ühenduse tasandil.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 182
Põhjendus 28

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Tuleks ette näha 
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määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

Or. de

Selgitus

Tingimuste täitmise uute nõuete kehtestamine lükatakse tagasi.

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

Muudatusettepanek 183
Põhjendus 28

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid ning eelistades 
võimalusel mittekeemilisi ja looduslikke 
alternatiive. Nõukogu lisab määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III lisas osutatud kohustuslikesse 
haldusnõuetesse integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtted, sealhulgas hea taimekaitsetava 
ning taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemilised meetodid. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid kohaldada integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid ning taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi alternatiive.

Or. en
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Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 184
Põhjendus 28

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada vastavalt 
nende loale, olles võimalusel eelistanud 
mittekeemilisi ja looduslikke alternatiive.
Nõukogu lisab määruse (EÜ) nr 1782/2003 
III lisas osutatud kohustuslikesse 
haldusnõuetesse taimekaitse ning 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemiliste meetodite 
põhimõtted. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu need, kes kasutavad 
pestitsiiditooteid, saaksid kohaldada
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemiliste alternatiivide
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 185
Põhjendus 28
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(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada vastavalt 
nende loale ning üksnes viimase abinõuna, 
olles võimalusel eelistanud mittekeemilisi ja 
looduslikke alternatiive. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemiliste meetodite 
põhimõtted. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu need, kes kasutavad 
taimekaitsevahendeid, saaksid kohaldada
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemiliste meetodite 
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste meetodite laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 186
Põhjendus 28

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid. Nõukogu lisab 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas 
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ja hea 
keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 

(28) Rahvatervise ja keskkonna kaitse kõrge 
taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, vastavalt nende loale, võttes 
arvesse integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid, samas eelistades võimalusel 
mittekeemilisi ja looduslikke alternatiive. 
Nõukogu lisab määruse (EÜ) nr 1782/2003 
III lisas osutatud kohustuslikesse 
haldusnõuetesse integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtted, sealhulgas hea taimekaitsetava 
ja hea keskkonnakaitsetava. Tuleks ette näha 
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loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje
põhimõtteid kohaldada.

üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid kohaldada.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidi tuleks kasutada mitte vastavalt nende uuele rangele loale. Eelistada tuleks 
kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 187
Põhjendus 31

(31) Uuringud kujutavad endast suurt 
investeeringut. Teadusuuringute 
soodustamiseks tuleks seda investeeringut 
kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida 
võimalust, et ühe taotleja poolt liikmesriigile 
esitatud uuringuid saaks kasutada mõni muu 
taotleja. See kaitse peaks aga olema ajaliselt 
piiratud, et võimaldada konkurentsi. Samuti 
peaks see piirduma uuringutega, mis on 
tõepoolest vajalikud reguleerimise otstarbel, 
et taotlejad ei pikendaks kaitseperioodi 
kunstlikult, esitades uusi mittevajalikke 
uuringuid.

(31) Uuringud kujutavad endast suurt 
investeeringut. Teadusuuringute 
soodustamiseks tuleks seda investeeringut 
kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida 
võimalust, et taotleja poolt liikmesriigile 
esitatud uuringuid – v.a sellised uuringud, 
mis ei hõlma selgroogsetel loomadel tehtud 
uuringuid, ja muud uuringud, millega 
välditakse loomkatseid – saaks kasutada 
mõni muu taotleja. See kaitse peaks aga 
olema ajaliselt piiratud, et võimaldada 
konkurentsi. Samuti peaks see piirduma 
uuringutega, mis on tõepoolest vajalikud 
reguleerimise otstarbel, et taotlejad ei 
pikendaks kaitseperioodi kunstlikult, 
esitades uusi mittevajalikke uuringuid.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 188
Põhjendus 32

(32) Tuleks kehtestada eeskirjad katsete ja 
uuringute kordamise vältimiseks. Eriti tuleks 
keelata selgroogsetel loomadel tehtavate 

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

uuringute kordamine. Sellega seoses tuleks 
kehtestada kohustus võimaldada juurdepääsu 
selgroogsetel loomadel tehtud uuringutele ja 
muudele uuringutele, millega välditakse 
loomkatseid. Selleks et ettevõtjad teaksid, 
milliseid uuringuid teised on läbi viinud, 
peaksid liikmesriigid ametit kõikidest 
sellistest uuringutest teavitama, isegi kui 
need ei kuulu ülalnimetatud kohustusliku 
juurdepääsu süsteemi alla. Amet peaks 
nende uuringute jaoks koostama 
tsentraliseeritud andmepanga. 

Or. de

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

Muudatusettepanek 189
Põhjendus 34

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta kehtib 
pestitsiidide liigitamise, pakendamise ja 
märgistamise suhtes. Ent selleks, et veelgi 
parandada taimekaitsevahendite kasutajate, 
taimede ja taimsete saaduste tarbijate ning 
keskkonna kaitset, on asjakohane kehtestada 
täiendavad konkreetsed eeskirjad, mis 
võtaksid arvesse taimekaitsevahendite 
spetsiifilisi kasutustingimusi.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta kehtib 
pestitsiidide liigitamise, pakendamise ja 
märgistamise suhtes. Ent selleks, et veelgi 
parandada taimekaitsevahendite kasutajate, 
nagu ka nende elanike ja kõrvalseisjate, 
kes võiksid taimede pritsimisel 
taimekaitsevahenditega kokku puutuda,
taimede ja taimsete saaduste tarbijate ning 
keskkonna kaitset, on asjakohane kehtestada 
täiendavad konkreetsed eeskirjad, mis 
võtaksid arvesse taimekaitsevahendite 
spetsiifilisi kasutustingimusi.

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega. 
Nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed ohualtid rühmad ja tarbijad, kes puutuvad pestitsiididega kokku otse 
või kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Kui käsile võetakse kokkupuute- ja 
riskianalüüs, peavad iga rühma kokkupuutearvestuste hulka kuuluma kõik asjakohased 
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kokkupuutetegurid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 190
Põhjendus 34

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta kehtib 
pestitsiidide liigitamise, pakendamise ja 
märgistamise suhtes. Ent selleks, et veelgi 
parandada taimekaitsevahendite kasutajate, 
taimede ja taimsete saaduste tarbijate ning 
keskkonna kaitset, on asjakohane 
kehtestada täiendavad konkreetsed
eeskirjad, mis võtaksid arvesse 
taimekaitsevahendite spetsiifilisi 
kasutustingimusi.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta kehtib 
pestitsiidide liigitamise, pakendamise ja 
märgistamise suhtes. Ent selleks, et veelgi 
parandada taimekaitsevahendite kasutajate, 
nende elanike ja kõrvalseisjate, kes võiksid 
taimede pritsimisel taimekaitsevahenditega 
kokku puutuda, taimede ja taimsete 
saaduste tarbijate ning keskkonna kaitset, on 
asjakohane võtta vastu konkreetsed
õigusaktid komisjoni õigusakti ettepaneku 
põhjal, mis võtaksid arvesse 
taimekaitsevahendite spetsiifilisi 
kasutustingimusi. 

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega. 
Nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed ohualtid rühmad ja tarbijad, kes puutuvad pestitsiididega kokku otse või 
kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Kui käsile võetakse kokkupuute- ja 
riskianalüüs, peavad iga rühma kokkupuutearvestuste hulka kuuluma kõik asjakohased 
kokkupuutetegurid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Gyula Hegyi ja 
Christa Klaß

Muudatusettepanek 191
Põhjendus 35

(35) Tagamaks, et taimekaitsevahendite 
kasutajatele ei suunata eksitavaid reklaame, 
on asjakohane sätestada eeskirjad nende 
vahendite reklaamimise kohta.

(35) Tagamaks, et taimekaitsevahendite 
kasutajatele ja avalikkusele ei suunata 
eksitavaid reklaame, on asjakohane sätestada 
eeskirjad nende vahendite reklaamimise 
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kohta.

Or. en

Selgitus

Pestitsiidirisk hõlmab mitte üksnes kasutajate, vaid ka avalikkuse ohustamist, seetõttu ei tohi 
pestitsiide käsitlevad reklaamid eksitada avalikkust ning pestitsiiditooted ei tohi eksitada 
kasutajaid ja avalikkust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 192
Põhjendus 35

(35) Tagamaks, et taimekaitsevahendite 
kasutajatele ei suunata eksitavaid reklaame, 
on asjakohane sätestada eeskirjad nende 
vahendite reklaamimise kohta.

(35) Tagamaks, et avalikkusele kui
taimekaitsevahendite kasutajatele ei suunata 
eksitavaid reklaame, on asjakohane sätestada 
eeskirjad nende vahendite reklaamimise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Pestitsiide ja pestitsiiditooteid käsitlevad reklaamid ei tohi eksitada kasutajaid ega 
avalikkust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 193
Põhjendus 36

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta, et 
tõsta inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitstuse taset, tagades 
võimaliku kokkupuute jälgitavuse, 
parandada jälgimise ja kontrolli tõhusust 
ning alandada veekvaliteedi jälgimisega 
seotud kulusid.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

See ei puuduta käesoleva määruse kohaldamisala. Arvete kontrollimist ja koostamist hõlmab 
ka edaspidi pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 194
Põhjendus 36

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta, et 
tõsta inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitstuse taset, tagades võimaliku 
kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.

(36) Tuleks kehtestada sätted maa-ala- ja 
põllukultuurispetsiifiliseks arvepidamiseks 
ja teabe kogumiseks taimekaitsevahendite 
kasutamise kohta ning teha need 
avalikkusele kättesaadavaks, et tõsta 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitstuse taset, tagades võimaliku 
kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.
Kogutud teavet tuleks samuti kasutada 
„pestitsiidipassiks”, et tagada 
pestitsiidikasutuse jälgitavus toiduahelas ja 
veevarudes.

Or. en

Selgitus

See suurendaks läbipaistvust. Andmete avalikustamine pestitsiidipassi kujul, mis sisaldab 
teavet kõikide antud tootes kasutatud pestitsiidide kohta, soodustaks täiendavalt pestitsiidide 
kasutuse vähendamist. Niisugust passi soovivad mitu suurt jaekaubandusettevõtet, et täita 
tarbijate nõudmisi. Selles muudatusettepanekus lisatakse lihtsalt „veevarud” raportööri 
esildatud muudatusettepanekule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 195
Põhjendus 36

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta, et 
tõsta inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitstuse taset, tagades võimaliku 

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta ning 
teha need taotluse alusel kohe 
kättesaadavaks huvitatud osapooltele, 
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kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.

näiteks elanikele ja kõrvalseisjatele, et tõsta 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitstuse taset, tagades võimaliku 
kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.
Võttes arvesse võimalikke kroonilisi 
kauaaegseid mõjusid tervisele, tuleks 
arvepidamist säilitada vähemalt 30 aastat.

Or. en

Selgitus

Niisuguse teabe kättesaadavus on hädavajalik selliste inimeste õigeks diagnoosiks ja raviks, 
kes kannatavad tervisele kahjulike mõjude all, seetõttu peaks elanikel olema õigus tutvuda 
andmetega kemikaalide kohta, millega nad kokku puutuvad, nagu ka nende arstidel või 
muudel meditsiininõustajatel. Võttes arvesse võimalikke kroonilisi kauaaegseid mõjusid 
tervisele, tuleks arvepidamist säilitada vähemalt 30 aastat.

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

Muudatusettepanek 196
Põhjendus 36

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta, et 
tõsta inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitstuse taset, tagades võimaliku 
kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.

(36) Tuleks kehtestada sätted 
arvepidamiseks ja teabe kogumiseks 
taimekaitsevahendite kasutamise kohta, et 
tõsta inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitstuse taset, tagades võimaliku 
kokkupuute jälgitavuse, parandada jälgimise 
ja kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid.
Võttes arvesse võimalikke kroonilisi 
kauaaegseid mõjusid tervisele, tuleks 
arvepidamist säilitada vähemalt 20 aastat.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse võimalikke kroonilisi kauaaegseid mõjusid tervisele, tuleb arvepidamist 
säilitada vähemalt 20 aastat.



PE 390.401v02-00 28/60 AM\672325ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 197
Põhjendus 37

(37) Sätted, mis käsitlevad
taimekaitsevahendite turustamise ja 
kasutamise kontrolli ja inspekteerimist, 
peaksid tagama käesolevas määruses 
esitatud nõuete õige, ohutu ja ühtlustatud 
kohaldamise, et tagada inimeste ja loomade 
tervise ning keskkonna kõrgetasemelist 
kaitset.

(37) Liikmesriigid peavad teostama
taimekaitsevahendite turustamise ja 
kasutamise kontrolle ja inspekteerimisi, et
tagada vastavus käesolevas määruses 
esitatud nõuetele, et tagada inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemelist kaitset.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 198
Põhjendus 38

(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks, on sätestatud kontrollimeetmed 
taimekaitsevahendite kasutamise üle kõigil 
toiduainete tootmise etappidel, sealhulgas 
arvepidamine taimekaitsevahendite 
kasutamise üle. Samasuguseid eeskirju 
tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 
882/2004 käsitlusalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja 
kasutamise suhtes.

(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks, on sätestatud kontrollimeetmed 
taimekaitsevahendite kasutamise üle kõigil 
toiduainete tootmise etappidel, kui 
taimekaitsevahendeid kasutatakse otseselt 
toiduainete tootmisel, sealhulgas 
arvepidamine taimekaitsevahendite 
kasutamise üle. 

Or. de

Selgitus

Määrusel (EÜ) nr 882/2004 ei ole taimekaitsevahenditega mingit seost.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 199
Põhjendus 39

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

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid 
tuleb kohaldada, ilma et see piiraks 
kehtivate ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, eriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] direktiivi […], millega 
kehtestatakse pestitsiidide säästva kasutuse 
alane ühenduse tegevusraamistik1, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika 
alane tegevusraamistik2, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise 
kohta, ning ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, mis käsitlevad töötajate ja 
muude isikute kaitset, kes on seotud 
geneetiliselt muundatud organismide 
piiratud kasutuse ja tahtliku keskkonda 
laskmisega.
1 ELT L ...
2 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331, 
15.12.2001, lk 1).

Or. en

Selgitus

Tagamaks kõigi seonduvate õigusaktide sidusust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 200
Põhjendus 44

(44) Liikmesriigid peaksid kindlaks 
määrama vajalikud siseriiklikud 
ametiasutused.

(44) Liikmesriigid peaksid kindlaks 
määrama vajalikud siseriiklikud 
ametiasutused käesoleva direktiivi 
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rakendamise eesmärgil.

Or. pl

Selgitus

Algses sõnastuses pole öeldud, miks peaksid liikmesriigid säärased ametiasutused kindlaks 
määrama. Direktiivi artiklis 72 kirjeldatakse mainitud asutuste kohustusi, mille hulka 
kuuluvad andmete kogumine, direktiivi rakendamise järelevalve, aruandlus ning õigusalane 
koostöö.

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

Muudatusettepanek 201
Artikkel 1

Sisu Sisu ja eesmärk
Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele 
lubade andmise, nende turuleviimise, 
kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse 
piires.

1. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad kaubanduslike 
taimekaitsevahenditele lubade andmise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli 
kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
nii taimekaitsevahendites sisalduvate või 
neid moodustavate toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad 
adjuvantide ja abiainete kohta.

2. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad nii taimekaitsevahendites 
sisalduvate või neid moodustavate 
toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kohta kui ka 
eeskirjad adjuvantide ja abiainete kohta.

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.
4. Käesolev määrus põhineb 
ettevaatusprintsiibil, tagamaks, et turule 
viidud ained või tooted ei kahjustaks 
inimeste tervist või keskkonda.
5. Lisaks on käesoleva määruse eesmärk 
eeskirjade ühtlustamine 
taimekaitsevahendite turuleviimise 
valdkonnas, et ühtlustada 
taimekaitsevahendite kättesaadavus 
erinevate liikmesriikide talupidajate jaoks.

Or. en
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Selgitus

Määruse otstarve, eesmärk ja aluspõhimõtted tuleks kehtestada artiklis 1, mitte ainult 
määruse põhjendustes.

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

Muudatusettepanek 202
Artikkel 1

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslike taimekaitsevahenditele 
lubade andmise, nende turuleviimise, 
kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse 
piires.

1. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad kaubanduslike 
taimekaitsevahenditele lubade andmise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli 
kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad 
nii taimekaitsevahendites sisalduvate või 
neid moodustavate toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad 
adjuvantide ja abiainete kohta.

2. Käesoleva määrusega sätestatakse 
eeskirjad nii taimekaitsevahendites 
sisalduvate või neid moodustavate 
toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kohta kui ka 
eeskirjad adjuvantide ja abiainete kohta.

3. Liikmesriikidele ei tohi teha takistusi 
ettevaatuspõhimõtte rakendamiseks 
pestitsiidide kasutamise piiramisel või 
keelustamisel.
4. Liikmesriigid võivad luua 
pestitsiidivabasid tsoone, kui nad peavad 
seda joogiveevarude kaitsmise eesmärgil 
vajalikuks. Sellised pestitsiidivabad tsoonid 
võivad hõlmata tervet liikmesriigi 
territooriumi.
5. Liikmesriigid võivad kehtestada ELis 
lubatud pestitsiidide kasutamise ja 
turustamise keelu, kui pestitsiide on 
mõõdetavas koguses leitud mujal kui 
juurtetasandil.

Or. da

Selgitus

Lõike 3 eesmärk on muuta käesoleva määruse sätted minimaalseteks ettekirjutusteks, andes 
seejuures üksikutele liikmesriikidele võimaluse kiirendada pestitsiide kasutamise lõpetamist.

Lõiked 4 ja 5 on olulised, et kindlustada põhjavee direktiiviga tagatud saavutuste ülevõtmine 
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käesolevasse määrusesse joogivee kaitsmise eesmärgil.

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

Muudatusettepanek 203
Artikli 2 lõige 2

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete 
suhtes, kaasa arvatud mikroorganismid ja 
viirused, millel on üldine või spetsiifiline 
toime kahjulikele organismidele või 
taimedele, taimeosadele või taimsetele 
saadustele, edaspidi “toimeained”.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete 
suhtes, kaasa arvatud mikroorganismid ja 
viirused, millel on üldine või spetsiifiline 
toime kahjulikele organismidele või 
taimedele, taimeosadele või taimsetele 
saadustele, edaspidi “toimeained”. Seda ei 
kohaldata mikroorganismide, viiruste, 
feromoonide ja biopreparaatide suhtes 
alates ajast, mil võetakse vastu konkreetne 
määrus biotõrjevahendite kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et käesoleva määrusega ettenähtud sätted on välja töötatud, vähendamaks 
sünteetiliste taimekaitsevahendite kahjulikku toimet ning need ei sobi alati biotõrjevahendite 
riski- ja võimalike mõjude analüüsiks. Võtmaks arvesse sääraste toodete spetsiifilisi omadusi, 
tuleks ette näha määrus biotõrjevahendite kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 204
Artikli 2 lõige 2

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete 
suhtes, kaasa arvatud mikroorganismid ja 
viirused, millel on üldine või spetsiifiline 
toime kahjulikele organismidele või 
taimedele, taimeosadele või taimsetele 
saadustele, edaspidi “toimeained”.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete 
suhtes, kaasa arvatud mikroorganismid ja 
viirused, sealhulgas geneetiliselt 
muundatud mikroorganismid, millel on 
üldine või spetsiifiline toime kahjulikele 
organismidele või taimedele, taimeosadele 
või taimsetele saadustele, edaspidi 
“toimeained”.

Or. pl
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Selgitus

Kuigi geneetiliselt muundatud mikroorganismide uuringud on käesoleva direktiivi artikli 51 
lõikega 3 välja arvatud, ei tähenda see, et tulevikus ei kasutataks geneetiliselt muundatud 
aineid. 
Võimalik, et komisjon otsustab tulevikus lubada geneetiliselt muundatud organismide 
uuringuid direktiivi 2001/18/EÜ alusel.
Direktiivi artiklis 47 sätestatakse geneetiliselt muundatud mikroorganismi sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 205
Artikli 3 punkt 2

2) „ained” 2) „ained”
looduses esinevad või tööstuslikult saadud 
keemilised elemendid ja nende ühendid, 
kaasa arvatud kõik tootmisprotsessi 
tulemusena paratamatult tekkivad lisandid;

looduses esinevad või tööstuslikult saadud 
keemilised elemendid ja nende ühendid, 
kaasa arvatud kõik kasutatud 
tootmisprotsessi tulemusena paratamatult 
tekkivad lisandid;

Or. pl

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 206
Artikli 3 punkt 2 a (uus)

(2 a) toimeained –
ained, sh kõik nende metaboliidid, mis 
kasutamisel tekivad, samuti 
mikroorganismid ja viirused, millel on 
üldine või spetsiifiline toime 
sihtorganismide vastu ja taimedele, 
taimeosadele või taimsetele saadustele;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 207
Artikli 3 punkt 3

3) „preparaadid” 3) „preparaadid”

taimekaitsevahendina võid adjuvandina 
kasutamiseks ettenähtud segud, mis 
koosnevad kahest või enamast ainest;

taimekaitsevahendina või adjuvandina 
kasutamiseks ettenähtud segud või lahused, 
mis koosnevad kahest või enamast ainest, 
millest vähemal üks on toimeaine;

Or. pl

Selgitus

Termini „preparaadid” määratlus peaks hõlmama mitte üksnes segusid (füüsiliste vahendite 
abil (kasutades filterpaberit, mehaanilist eraldamist, tsentrifuugimist) kergesti 
komponentideks eraldatavaid komposiitaineid), vaid ka lahuseid (homogeenseid aineid), 
millel on erinevad omadused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 208
Artikli 3 punkt 4

4) „probleemne aine” 4) „probleemne aine”
mis tahes aine, mis võib oma olemuse tõttu 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju avaldada ja mida sellise 
mõju avaldamiseks taimekaitsevahendis 
piisavas kontsentratsioonis leidub või tekib.

mis tahes aine, mis võib oma olemuse tõttu 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju avaldada.

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas 
vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ 
ohtlikeks liigitatud ained, mida leidub 
taimekaitsevahendis sellises 
kontsentratsioonis, mida käsitletakse 
ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ 
artiklile 3;

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas 
vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ 
ohtlikeks liigitatud ained, mida käsitletakse 
ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ 
artiklile 3.

Mis tahes ainet, millel on või potentsiaalselt 
on kas kantserogeensed, mutageensed, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, 
neurotoksilised, immunotoksilised, 
reprotoksilised, genotoksilised või nahka 
sensibiliseerivad omadused, tuleb käsitada 
kui probleemset ainet; 



AM\672325ET.doc 35/60 PE 390.401v02-00

ET

Or. en

Selgitus

Probleemsete ainete hulka peavad kuuluma kõik ained, mis võivad potentsiaalselt kahjustada 
inimeste või loomade tervist või keskkonda. Nende hulka kuuluvad kõik ained, millel on 
kantserogeensed, mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, neurotoksilised, 
immunotoksilised, reprotoksilised, genotoksilised või nahka sensibiliseerivad omadused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 209
Artikli 3 punkt 4 a (uus)

4 a) „kaubaartikkel”
Ese, millele antakse tootmise käigus teatud 
kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis 
määrab tema funktsiooni suuremal määral 
kui tema keemiline koostis; 

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks käsitlema mitte lihtsalt toimeaineid ja taimekaitsevahendeid, vaid 
sisaldama ka sätteid „kaubaartiklite” kohta, mis võivad niisuguseid aineid sisaldada (nt 
tekstiilmaterjalid). Siin esildatud määratlus on identne REACHi raames vastuvõetule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 210
Artikli 3 punkt 4 a (uus)

4 a) „reklaam”
Vahend, millega edendatakse müüki või 
taimekaitsevahendite kasutamist trüki- või 
elektroonilise ajakirjanduse kaudu mis 
tahes muudele isikutele peale loa valdaja, 
taimekaitsevahendi turuleviija ning nende 
esindajate; 

Or. en
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Selgitus

Vajalik jõustamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 211
Artikli 3 punkt 5

5) „taimed” 5) „taimed”
elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa 
arvatud värsked puuviljad, köögiviljad ja 
seemned;

elustaimed ja elusad taimeosad, koos külviks 
mõeldud seemnetega, eelkõige: värsked 
puuviljad, köögiviljad, õied, lehed, võrsed, 
elus õietolm, seemikud, sibulad ja juured;

Or. pl

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 212
Artikli 3 punkt 5

5) „taimed” 5) „taimed”
elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa 
arvatud värsked puuviljad, köögiviljad ja 
seemned;

elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa 
arvatud värsked puuviljad, köögiviljad, 
juured ja seemned;

Or. en

Selgitus

Määratluses tuleks selgeks teha, et juured on taime osa.

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

Muudatusettepanek 213
Artikli 3 punkt 7 a (uus)
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7 a) „väheohtlik”
Oma olemuse tõttu ei avalda tõenäoliselt 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju;

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik väheohtlike toimeainete ja taimekaitsevahenditega seonduvate sätete 
selguse huvides.

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

Muudatusettepanek 214
Artikli 3 punkt 9

9) „turuleviimine” 9) „turuleviimine”
taimekaitsevahendi valdamine ühenduse 
territooriumil müümise eesmärgil, kaasa 
arvatud müügiks või muul viisil tasuta või 
tasu eest üleandmiseks pakkumine, samuti 
selle müük, levitamine või muul viisil 
üleandmine. Taimekaitsevahendi vabasse 
ringlusse laskmine ühenduse territooriumil 
on samaväärne turuleviimisega käesoleva 
määruse tähenduses;

taimekaitsevahendi valdamine ühenduse 
territooriumil müümise eesmärgil, kaasa 
arvatud müügiks või muul viisil tasuta või 
tasu eest üleandmiseks pakkumine, samuti 
selle müük, levitamine või muul viisil 
üleandmine. Taimekaitsevahendi
importimine ühenduse territooriumil on 
samaväärne turuleviimisega käesoleva 
määruse tähenduses;

Or. en

Selgitus

Selgitus: Käesoleva sätte teine lause puudutab konkreetselt importimist, mitte üldiselt vabasse 
ringlusse laskmist.

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

Muudatusettepanek 215
Artikli 3 punkt 9 a (uus)

9 a) „paralleelkaubandus”
Taimekaitsevahendi import liikmesriigist, 
kus sellele on direktiivi 91/414/EMÜ või 
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käesoleva määruse tingimustele vastavalt 
väljastatud luba, eesmärgiga viia see turule 
importivas liikmesriigis, kus direktiivi 
91/414/EMÜ või käesoleva määruse 
tingimustele vastavalt on väljastatud luba 
sellele taimekaitsevahendile või identsele 
võrreldavale tootele;

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite turuleviimise kohta paralleelkaubanduse kaudu on vaja selgelt 
määratletud ja minimaalsel arvul ühenduse ühtlustatud eeskirju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 216
Artikli 3 punkt 9 a (uus)

9 a) „reklaam”
Vahend, millega edendatakse müüki või 
taimekaitsevahendite kasutamist trüki- või 
elektroonilise ajakirjanduse kaudu mis 
tahes muudele isikutele peale loa valdaja, 
taimekaitsevahendi turuleviija ning nende 
esindajate.

Or. en

Selgitus

Jõustamiseks on vaja määratlust.

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

Muudatusettepanek 217
Artikli 3 punkt 9 b (uus)

9 b) „identne”
Taimekaitsevahendid loetakse identseks, 
kui:
• neil on sama päritolu;
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• nad on toodetud samas ettevõttes või 
sidusettevõttes või litsentsi alusel („tootja 
identiteet”); ja
• nad on toodetud vähemalt sama valemi 
järgi, kasutades sama toimeainet, ning 
omavad sama mõju, arvestades 
nõuetekohaselt eelkõige teatud erinevusi, 
mis võivad esineda põllumajanduse, 
inimeste tervise, taime tervise ja 
keskkonnaga seotud tingimustes, eriti 
kliimatingimustes.

Or. en

Selgitus

Seondub paralleelkaubanduse eeskirjadega: paralleelkaubanduse kaudu taimekaitsevahendi 
turuleviimise lihtsustatud korda tuleks kohaldada üksnes siis, kui imporditud toode on identne 
lubatud tootega, sestap ka esildatud määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 218
Artikli 3 punkt 10

10) taimekaitsevahendi lubamine – 10) taimekaitsevahendi lubamine –
haldusakt, millega liikmesriigi pädev asutus 
lubab taimekaitsevahendi asjaomase 
liikmesriigi territooriumil turule viia;

haldusakt, millega liikmesriigi pädev asutus 
lubab taimekaitsevahendi asjaomases 
tsoonis turule viia;

Or. de

Selgitus

Toimiva taimekaitsevahendite siseturu lõplikuks väljakujundamiseks on vajalik võtta 
kasutusele kogu Euroopa Liidus kehtiv luba.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 219
Artikli 3 punkt 11 a (uus)

11 a) importijad –
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isikud, kes impordivad 
taimekaitsevahendeid ärilistel eesmärkidel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 220
Artikli 3 punkt 13

13) „keskkond” 13) „keskkond”
vesi (kaasa arvatud põhja-, pinna-, 
ülemineku- ja rannikuvesi), pinnas, õhk, 
maa, looduslikud looma- ja taimeliigid ning 
nendevahelised suhted, samuti kõik suhted 
teiste elusorganismidega;

geoloogilised ja topograafilised 
tunnusjooned, vesi (kaasa arvatud põhja-, 
pinna-, ülemineku- ja rannikuvesi), pinnas, 
õhk, maa, looduslikud looma- ja taimeliigid 
ning nendevahelised suhted, samuti kõik 
suhted teiste elusorganismidega;

Or. pl

Selgitus

Kontseptuaalne muudatus. Keskkond ei koosne üksnes veest, õhust ja pinnasest, vaid ka 
kivimitest (geoloogia) ja maakoha asetusest (topograafia). Kui sügavale maasse käesoleva 
direktiiviga hõlmatud ained tungivad, sõltub asjaomasest aluspõhjakivimist ning selle 
omadustest (nt läbitavusest). Taimekaitsevahendid tungivad sügavamale ja kiiremini liiva ja 
kergesti läbitavasse kivimisse kui vähem läbitavasse kivimisse (graniiti, basalti jmt). Ka 
topograafia mõjutab lahustunud taimekaitsevahendite rännet, mis ei toimu samal viisil 
tasandikualal (nt jõedeltades) ja järskude nõlvadega aladel, kus äravoolu esineb olulisel 
määral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 221
Artikli 3 punkt 13 a (uus)

13 a) Täieliku füüsilise ja vaimse heaolu 
seisund, mitte üksnes haiguste või puuduste 
mitteesinemine.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 222
Artikli 3 punkt 14

14) „integreeritud kahjuritõrje” välja jäetud
kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite 
hoolikas kaalumine ning sellele järgnev 
kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate 
sobivate meetmete integreerimine, nii et 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muude 
sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult 
õigustatud tasemel ning ohtusid inimese 
tervisele ja keskkonnale vähendataks või 
viidaks miinimumini. Integreeritud 
kahjuritõrje rõhutab tervete 
põllukultuuride kasvatamist viisil, mis 
võimalikult vähe häirib põllumajandus-
ökosüsteeme ning soodustab loomulikke 
kahjuritõrjemehhanisme;

Or. pl

Selgitus

Ülaltoodud viisil kohaldatakse integreeritud kahjuritõrjet Ameerika Ühendriikides, kuid seda 
pole standarditud ja see pole kohustuslik kusagil mujal maailmas.

„Integreeritud kahjuritõrje” määratlus põhineb ISO 9000 sarja kvaliteedistandarditel ning 
ISO 14000 keskkonnajuhtimise standarditel. Ent ülaltoodud määratluses puuduvad olulised 
standardimise üksikasjad nagu eesmärk, meetodid ja kord, mis on ISO standardites detailselt 
kirjeldatud. Kuni pole vastu võetud asjakohast, säärast teavet sisaldavat normatiivset 
dokumenti, ei ole määratluse lisamisel mingit mõtet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 223
Artikli 3 punkt 14

14) integreeritud kahjuritõrje – 14) integreeritud kahjuritõrje –
kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite 
hoolikas kaalumine ning sellele järgnev 
kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate 
sobivate meetmete integreerimine, nii et 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muude 
sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult 

kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite 
hoolikas kaalumine ning sellele järgnev 
kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate 
sobivate meetmete integreerimine, nii et 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muude 
sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult ja 
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õigustatud tasemel ning ohtusid inimese 
tervisele ja keskkonnale vähendataks või 
viidaks miinimumini. Integreeritud 
kahjuritõrje rõhutab tervete põllukultuuride 
kasvatamist viisil, mis võimalikult vähe 
häirib põllumajandus-ökosüsteeme ning 
soodustab loomulikke 
kahjuritõrjemehhanisme;

ökoloogiliselt õigustatud tasemel ning 
ohtusid inimese tervisele ja keskkonnale 
vähendataks või viidaks miinimumini.
Integreeritud kahjuritõrje rõhutab tervete 
põllukultuuride kasvatamist viisil, mis 
võimalikult vähe häirib põllumajandus-
ökosüsteeme, võttes piisaval määral arvesse 
ennetavaid meetmeid taimekasvatuses, 
paremini kohandatud sortide kasutamist 
ning taimekaitse ja -kasvatuse 
mittekeemiliste meetodite rakendamist.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 224
Artikli 3 punkt 14

14) „integreeritud kahjuritõrje” 14) „integreeritud kahjuritõrje”
kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite 
hoolikas kaalumine ning sellele järgnev 
kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate
sobivate meetmete integreerimine, nii et 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muude 
sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult 
õigustatud tasemel ning ohtusid inimese 
tervisele ja keskkonnale vähendataks või 
viidaks miinimumini. Integreeritud 
kahjuritõrje rõhutab tervete põllukultuuride 
kasvatamist viisil, mis võimalikult vähe 
häirib põllumajandus-ökosüsteeme ning 
soodustab loomulikke 
kahjuritõrjemehhanisme;

kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite 
hoolikas kaalumine ning sellele järgnev 
kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate 
sobivate meetmete integreerimine, nii et 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muude 
sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult 
õigustatud tasemel ning ohtusid inimese 
tervisele ja keskkonnale vähendataks või 
viidaks miinimumini. Integreeritud 
kahjuritõrje rõhutab tervete põllukultuuride 
kasvatamist viisil, mis võimalikult vähe 
häirib põllumajandus-ökosüsteeme ning 
soodustab loomulikke 
kahjuritõrjemehhanisme, eelistades 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi meetodeid;

Or. en

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje peaks olema süsteem, milles eelistatakse taimekaitse, kahjuritõrje 
ja põllukultuuride majandamise mittekeemilisi meetodeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges ja Péter Olajos + Dan Jørgensen ja 
Chris Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Muudatusettepanek 225
Artikli 3 punkt 14 a (uus)

14 a) „taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemilised meetodid”
Selliste kahjuritõrje ja 
majandamismeetodite kasutamine, millel 
puuduvad keemilised omadused. 
Taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemiliste meetodite hulka kuuluvad 
külvikorrad, füüsiline ja mehaaniline 
järelevalve ning looduslike fütofaagide 
majandamine.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

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

Muudatusettepanek 226
Artikli 3 lõige 17

17) tsoon – 17) tsoon –
I lisa määratlusele vastav liikmesriikide 
grupp, mille puhul eeldatakse, et nende 
põllumajanduslikud, taimekaitse- ja 
keskkonna- (kaasa arvatud kliima-) 
tingimused on suhteliselt sarnased;

I lisa määratlusele vastav liikmesriikide 
grupp, mille puhul eeldatakse, et nende 
põllumajanduslikud, taimekaitse- ja 
keskkonna- (kaasa arvatud kliima-) 
tingimused on suhteliselt sarnased;
hindamismeetodid peavad olema piisavalt 
ühtlustatud ja samuti peab olema jäet7ud 
piisavalt mänguruumi, et võtta arvesse 
erinevaid tingimusi üksikutes 
liikmesriikides;
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Or. nl

Selgitus

Olemasolev mõiste „tsoon” määratlus on liiga lai ega ole veel piisavalt ühtlustatud. Lisaks 
on liiga vähe jäetud mänguruumi liikmesriikide erinevate tingimuste arvesse võtmiseks. 
Tsoonide piires tuleb liikmesriikide erinevaid tingimusi arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 227
Artikli 3 punkt 17

17) „tsoon” 17) „tsoon”

I lisa määratlusele vastav liikmesriikide 
grupp, mille puhul eeldatakse, et nende 
põllumajanduslikud, taimekaitse- ja 
keskkonna- (kaasa arvatud kliima-)
tingimused on suhteliselt sarnased;

I lisa määratlusele vastav, samas 
kliimatsoonis asuv liikmesriikide grupp, 
mille puhul eeldatakse, et nende 
põllumajanduslikud, taimekaitse- ja 
geograafilised tingimused on suhteliselt 
sarnased;

Or. pl

Selgitus

Täpsustus.

Kliimatingimused on direktiivis sätestatud tsoonide piiritlemises otsustav tegur. Muudel 
geograafilistel tunnustel (geoloogial, terräänil, veel, pinnasel) on teisejärguline tähtsus 
põllumajanduse ja taimekaitse arendamiseks vajalike looduslike tingimuste loomisel.

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

Muudatusettepanek 228
Artikli 3 punkt 18

18) „hea taimekaitsetava” 18) „hea taimekaitsetava”

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi ning eelistades võimalusel 
taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
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majandamise mittekeemilisi meetodeid;

Or. en

Selgitus

Võimalusel tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide kasutuselevõttu.

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

Muudatusettepanek 229
Artikli 3 punkt 18

18) „hea taimekaitsetava” 18) „hea taimekaitsetava”

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi, ning eelistades taimekaitse,
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi meetodeid;

Or. en

Selgitus

Ainus tõeline lahendus probleemile, kuidas kõrvaldada pestitsiidide kahjulikku toimet 
inimeste tervisele, loomadele, elusloodusele ja keskkonnale laiemalt, on läheneda sellele 
ennetavalt ja tõeliselt säästvalt, eelistades taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi meetodeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 230
Artikli 3 punkt 18
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18) hea taimekaitsetava – 18) hea taimekaitsetava 
taimekaitsevahendite kasutamisel –

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 
kogusega, võttes arvesse agrotehnilist ja 
bioloogilist tõrjet;

Or. de

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

Muudatusettepanek 231
Artikli 3 punkt 19

19) hea keskkonnatava – välja jäetud

taimekaitse tava, millega kaasneb 
taimekaitsevahendite käsitsemine ja 
kasutamine viisil, mis saastab keskkonda 
ainult kõige väiksema võimaliku kogusega;

Or. de

Selgitus

Hea keskkonnatava on osa heast taimekaitsetavast. (Christa Klaß ja Anja Weisgerber)

Mõiste „hea taimekaitsetava" määratlemine sisaldab juba nõuet, et optimaalne toime tuleb 
saavutada kõige väiksema vajaliku koguse abil. Veel ühe mõiste kasutusele võtmise tagajärg 
on üksnes kõnealuste aspektide kordamine ja õigusliku ebakindluse suurendamine, millega ei 
kaasne sisulist või tehnilist lisaväärtust. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa 
Klaß)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 232
Artikli 3 punkt 21

21) andmekaitse – 21) andmekaitse –
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katse- või uuringuaruanne kuulub 
andmekaitse alla siis, kui selle omanikul on 
õigus takistada selle kasutamist teise isiku 
huvides.

katse- või uuringuaruanded – v.a sellised 
uuringud, mis ei hõlma selgroogsetel 
loomadel tehtud uuringuid, ja muud 
uuringud, millega välditakse loomkatseid –
kuuluvad andmekaitse alla siis, kui nende 
omanikel on õigus takistada nende
kasutamist teise isiku huvides.

Or. de

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

Muudatusettepanek 233
Artikli 3 punkt 21 a (uus)

21 a) „katsed ja uuringud” 
Uuringud ja katsed, mille eesmärk on 
määrata kindlaks toimeainete või 
taimekaitsevahendite omadused ja 
käitumine, prognoosida toimeainete ja/või 
nende vastavate metaboliitidega 
kokkupuutumise mõju, määrata kindlaks 
vastuvõetavad kokkupuute astmed ja luua 
tingimused taimekaitsevahendite ohutuks 
kasutamiseks. 

Or. en

Selgitus

Katsete ja uurimustööde aruannetes kasutatav terminoloogia esineb korduvalt terves 
käesolevas määruses. Tuleb lisada määratlus, mis puudutab mitte ainult uurimustööde 
aruandeid, vaid ka muud riski hindamist käsitlevat asjakohast teavet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 234
Artikli 3 lõik 21 a (uus)

21) referentliikmesriik 
liikmesriik, kes nõustub võtma endale 
vastutuse toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide hindamise eest. On nõutav, et 
seda ülesannet täidetakse professionaalsel 
viisil ja kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul avaldatakse mõjude kohta 
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hindamisaruanne. 

Or. el

Selgitus

Määruses peaks olema määratletud mõiste „referentliikmesriik”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 235
Artikli 4 punkt 1

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades võib eeldada, et 
nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele.

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine või 
kasutamisfaasis metaboliit heaks, kui 
praeguseid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi 
silmas pidades võib tõendada, et nimetatud 
lisa punktides 2 ja 3 esitatud 
heakskiitmiskriteeriume arvestades vastavad 
seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes sätestatud 
tingimustele. Kõnealuseid tingimusi tuleb 
kasutada piirkriteeriumina ning neid ei saa 
tühistada mis tahes arvutuste ega 
tõrjemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Piirkriteerium võetakse kasutusele toimeainete ja tõrjemeetmete väljaarvamiseks, mis võivad 
osutuda ebapiisavaks, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda olemuselt ohtlike ainete eest. Nii 
oleks määrus vastavuses keemiliste ainete arenenud poliitikahindamisvahenditega, nt 
orgaaniliste püsisaasteainete piiramise Stockholmi konventsiooniga. Lisaks tuleb metaboliite 
käsitleda samal alusel kui toimeaineid, kuna inimesed puutuvad kokku potentsiaalselt väga 
mürgiste metaboliitidega. 

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

Muudatusettepanek 236
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas elanike, kõrvalseisjate 
ja tundlike rahvastikurühmade) ega loomade 



AM\672325ET.doc 49/60 PE 390.401v02-00

ET

võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

tervisele, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
ega põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 237
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas elanike ja 
kõrvalseisjate ja tundlike 
rahvastikurühmade, nt imikute, laste, 
rasedate, vanurite, haigete ja ravimeid 
võtvate inimeste) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, ega põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega: 
nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed tundlikud rahvastikurühmad ja tarbijad, kes puutuvad pestitsiididega 
kokku otse või kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Kuna pestitsiide 
kasutatakse sageli segudes, tuleb segude potentsiaalselt kahjulikku mõju tervisele – sealhulgas 
mis tahes sünergistlikku mõju – hinnata enne nende heakskiitu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 238
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid. Kui meetodeid 
selliste mõjude hindamiseks pole olemas või 
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põhjaveele; kui need mõjud pole täpselt teada, tuleb 
riskianalüüsis kasutada lisaks vähemalt 10-
kordset ohutegurit;

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiip nõuab ametiasutuste meetmeid eeldatud riskide ning mõjude täpselt 
teadmata ulatuse korral. Mittemidagitegemise puhul puutub ühiskond kokku tundmatute ja 
potentsiaalselt väga kahjulike mõjudega tervisele. Riski vähendamiseks tuleks kasutada 
ohutegurit. See vastab tegurile, mida mainitakse komisjoni ettepaneku lisa IV punktis 2.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 239
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (eelkõige elanike ja kõrvalseisjate 
ning tundlike rahvastikurühmade nagu 
rasedate ja imetavate emade, embrüote ja 
loodete, imikute ja laste) ega loomade 
tervisele, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
ega põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega. 
Nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed tundlikud rahvastikurühmad ja tarbijad, kes puutuvad pestitsiididega 
kokku otse või kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Arvestades, et pestitsiide 
kasutatakse sageli segudes, siis tuleb segude potentsiaalselt kahjulikku mõju tervisele –
sealhulgas mis tahes sünergistlikku mõju – hinnata enne nende heakskiitu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 240
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas elanike ja 
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rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

kõrvalseisjate ja tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
ega põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega. 
Nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed tundlikud rahvastikurühmad ja tarbijad, kes puutuvad pestitsiididega 
kokku otse või kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Arvestades, et pestitsiide 
kasutatakse sageli segudes, siis tuleb segude potentsiaalselt kahjulikku mõju tervisele –
sealhulgas mis tahes sünergistlikku mõju – hinnata enne nende heakskiitu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 241
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega 
põhjaveele; 

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (sealhulgas tundlike 
rahvastikurühmade) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, ega põhjaveele. Kui
meetodeid selliste mõjude hindamiseks pole 
olemas või kui need mõjud pole täpselt 
teada, tuleb riskianalüüsis kasutada lisaks 
ohutegurit;

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiip nõuab ametiasutuste meetmeid eeldatud riskide ning mõjude täpselt 
teadmata ulatuse korral. Riski vähendamiseks tuleks kasutada ohutegurit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 242
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) toksikoloogia või keskkonnakaitse c) kõikide lubatud ainete jääkide puhul 



PE 390.401v02-00 52/60 AM\672325ET.doc

ET

seisukohalt oluliste jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks.

peavad kõikides liikmesriikides olemas 
olema üldkasutatavad standarditud 
mõõtmismeetodid, mis on problemaatilise 
kontsentratsiooni suhtes keskkonna- ja 
bioloogilistes elementides piisavalt 
tundlikud. Jääke peab olema võimalik teha 
kindlaks levinud meetodite abil, mida 
kasutavad ELi referentlaborid.

Or. de

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

Muudatusettepanek 243
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) toksikoloogia või keskkonnakaitse 
seisukohalt oluliste jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks.

c) toksikoloogia, öko-toksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste jääkide 
puhul peavad olemas olema üldkasutatavad 
meetodid nende mõõtmiseks, mis on 
piisavalt tundlikud, et mõõta tehniliselt 
tuvastatavaid koguseid, mis võivad esineda 
mis tahes keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske ja kahjulikke mõjusid, peaks olemas 
olema üldkasutatavad meetodid, et mõõta toksikoloogia, öko-toksikoloogia või keskkonna 
seisukohalt olulisi jääke. Meetodid peavad olema piisavalt tundlikud, et tuvastada tehniliselt 
tuvastatavaid koguseid, mis võivad esineda keskkonna- ja bioloogilistes elementides. Nende 
hulka kuuluvad taimede pritsimise tagajärjel õhku kandunud osakesed, tilgad ja aurud, 
õietolmu/põllukultuuride tolmuga seotud jäägid, saastunud pinnase laotamine, pestitsiidide 
kaugtransport, jäägid vees, toidus ja söödas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 244
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) toksikoloogia või keskkonnakaitse 
seisukohalt oluliste jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 

c) kõigi lubatud ainete jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks, mis on piisavalt 



AM\672325ET.doc 53/60 PE 390.401v02-00

ET

nende mõõtmiseks. tundlikud, et mõõta tehniliselt tuvastatavaid 
koguseid, mis võivad esineda keskkonna- ja 
bioloogilistes elementides.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske ja kahjulikke mõjusid, peaks olemas 
olema üldkasutatavad meetodid, et mõõta kõigi lubatud ainete jääke. Meetodid peavad olema 
piisavalt tundlikud, et tuvastada tehniliselt tuvastatavaid koguseid, mis võivad esineda mis 
tahes keskkonna- ja bioloogilistes elementides. Nende hulka kuuluvad taimede pritsimise 
tagajärjel õhku kandunud mis tahes osakesed, tilgad ja aurud, õietolmu/põllukultuuride 
tolmuga (nt saagikoristusajal) seotud jäägid, saastunud pinnase laotamine, pestitsiidide 
kaugtransport, samuti jäägid vees, toidus ja söödas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 245
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) toksikoloogia või keskkonnakaitse 
seisukohalt oluliste jääkide puhul peavad 
olemas olema üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks.

c) kõigi heakskiidetud ainete jääkide puhul 
peavad olemas olema üldkasutatavad 
standarditud meetodid nende mõõtmiseks, 
mis on piisavalt tundlikud, et mõõta 
tehniliselt tuvastatavaid koguseid, mis 
võivad esineda keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske ja kahjulikke mõjusid, peaks olemas 
olema üldkasutatavad meetodid, et mõõta kõigi lubatud ainete jääke. Meetodid peavad olema 
piisavalt tundlikud, et tuvastada tehniliselt tuvastatavaid koguseid, mis võivad esineda mis 
tahes keskkonna- ja bioloogilistes elementides. Nende hulka kuuluvad õhku kandunud mis 
tahes osakesed, tilgad ja aurud, õietolmu/põllukultuuride tolmuga (nt saagikoristusajal) 
seotud jäägid, saastunud pinnase laotamine, pestitsiidide kaugtransport, samuti jäägid vees, 
toidus ja söödas jne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 246
Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)
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c a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Oleks parem teha vahet kahjulikel mõjudel tervisele ning põhjaveele. Praeguse sõnastusega 
rõhutatakse kahjulikku mõju tervisele, mõju põhjaveele ei sobi sellesse sõnastusse.

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

Muudatusettepanek 247
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele; 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste (sealhulgas 
elanike, kõrvalseisjate ja tundlike 
rahvastikurühmade) ja loomade tervisele, 
seda nii otseselt kui ka joogivee, toidu, 
sööda või õhu (sealhulgas sellest kaugel 
paiknevates asukohtades, kaugtranspordi 
tõttu), töökohal tekkivate tagajärgede või 
muude kaudsete mõjude vahendusel, võttes 
arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid; või põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega heakskiidetud ainetel ei tohi olla mitte mingit kahjulikku mõju inimeste 
tervisele, sealhulgas elanikele ja kõrvalseisjatele, kes võivad pestitsiididega pidevalt kokku 
puutuda ning tundlikele rahvastikurühmadele, kes on pestitsiidide suhtes tundlikumad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen ja Chris Davies

Muudatusettepanek 248
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste (sealhulgas 
elanike ja kõrvalseisjate ja tundlike 
rahvastikurühmade) ja loomade tervisele, 
seda nii otseselt kui ka joogivee, toidu, 
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vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele; 

sööda või õhu (sealhulgas sellest kaugel 
paiknevates asukohtades, kaugtranspordi 
tõttu), töökohal tekkivate tagajärgede või 
muude kaudsete mõjude vahendusel, võttes 
arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid; või põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega, 
eelkõige elanikke, kes puutuvad erinevatest allikatest pärit pestitsiididega kokku regulaarselt.
Siia hulka kuuluvad kauaaegne kokkupuude õhu kaudu levivate pestitsiididega, kokkupuude 
aurudega, mis võib juhtuda päevi, nädalaid ja isegi kuid pärast kasutamist, reaktiveerimine, 
sademed, väljas kasutatud pestitsiidide transport siseruumidesse ja nende sealne levik, samuti 
kaugtransport, kuna pestitsiidid võivad õhu kaudu rännata kilomeetrite kaugusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 249
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele;

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste (eelkõige elanike 
ja kõrvalseisjate ja selliste tundlike 
rahvastikurühmade nagu rasedate ja 
imetavate naiste, embrüote ja loodete, 
imikute ja laste) ja loomade tervisele, seda 
nii otseselt kui ka joogivee, toidu, sööda või 
õhu (sealhulgas sellest kaugel paiknevates 
asukohtades, kaugtranspordi tõttu), 
töökohal tekkivate tagajärgede või muude 
kaudsete mõjude vahendusel, võttes arvesse 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid; või 
põhjaveele;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega, 
eelkõige elanikke, kes puutuvad erinevatest allikatest pärit pestitsiididega kokku regulaarselt. 
Siia hulka kuuluvad kauaaegne kokkupuude õhu kaudu levivate pestitsiididega, kokkupuude 
aurudega, mis võib juhtuda päevi, nädalaid ja isegi kuid pärast kasutamist, reaktiveerimine, 
sademed, väljas kasutatud pestitsiidide transport siseruumidesse ja nende sealne levik, samuti 
kaugtransport, kuna pestitsiidid võivad õhu kaudu rännata kilomeetrite kaugusele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 250
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele;

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, või põhjaveele, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid. Kui meetodeid 
selliste mõjude hindamiseks pole olemas või 
kui need mõjud pole täpselt teada, tuleb 
riskianalüüsis kasutada lisaks ohutegurit;

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiip nõuab ametiasutuste meetmeid eeldatud riskide ning mõjude täpselt 
teadmata ulatuse korral. Riski vähendamiseks tuleks kasutada ohutegurit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 251
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, 
kui on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele; 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste (sealhulgas 
elanike ja kõrvalseisjate ja selliste tundlike 
rahvastikurühmade nagu imikute, laste, 
rasedate, vanurite, haigete ja ravimeid 
võtvate inimeste ) ja loomade tervisele, seda 
nii otseselt kui ka joogivee, toidu, sööda või 
õhu (sealhulgas sellest kaugel paiknevates 
asukohtades, kaugtranspordi tõttu), 
töökohal tekkivate tagajärgede või muude 
kaudsete mõjude vahendusel, võttes arvesse 
teadaolevaid või eeldatavaid kumulatiivseid 
ja sünergistlikke mõjusid; või põhjaveele;

Or. en
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Selgitus

Ettevaatusprintsiibi kohaselt ei tohiks ained avaldada negatiivset mõju inimeste, eriti elanike, 
kõrvalseisjate ja tundlike tervisele. See on kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga 
P5_TA(2002)0276 ja nõukogu reageeringuga komisjoni teatisele direktiivi 91/414 muutmise 
kohta. Siis hulka kuuluvad kauaaegne kokkupuude õhu kaudu levivate pestitsiididega, 
kokkupuude aurudega, väljas kasutatud pestitsiidide transport siseruumidesse ja nende sealne 
levik, samuti kaugtransport.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 252
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, kui 
on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või põhjaveele; 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, kui 
on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks; või pinna- ja põhjaveele;

Or. pl

Selgitus

Ainult terminit "põhjavesi" kasutades on kumulatiivseid mõjusid raskem arvesse võtta.

Kui taimekaitsevahendid satuvad pinnavette, peaks pinnavee olukorra mis tahes hindamine 
hõlmama tervet hüdrosfääri, st nii pinna- kui ka põhjavett.

Vihma, eriti paduvihma tagajärjel leostuvad erinevad pinnases leiduvad ained, kaasa arvatud 
taimekaitsevahendid. Pinnapealse äravoolu tõttu satuvad need ained pinnavette ning 
infiltratsiooni kaudu ka põhjavette.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 253
Artikli 4 lõike 3 punkt b

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimese ja loomade 
tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee, 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste, eelkõige eriti 
vastuvõtlike elanikkonnagruppide, ja 
loomade tervisele, seda nii otseselt kui ka 
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tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
vahendusel, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja sünergistlikke mõjusid, kui 
on olemas meetodid selliste mõjude 
hindamiseks, või põhjaveele;

joogivee, toidu, sööda või õhu, töökohal 
tekkivate tagajärgede või muude kaudsete 
mõjude vahendusel, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, kui on olemas 
meetodid selliste mõjude hindamiseks, või 
põhjaveele.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Gklavakis

Muudatusettepanek 254
Artikli 4 lõike 3 punkti e alapunkt iii

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele.

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele pikaajalises perspektiivis.

Or. el

Selgitus

Pikaajalise mõju uurimine bioloogilisele mitmekesisusele peaks olema määruse üks otseseid 
eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 255
Artikli 4 lõike 3 punkti e alapunkt iii a (uus)

iii a) selle hävitav mõju eriti ohustatud 
liikidele.

Or. pl

Selgitus

Punases raamatus loetletud eriti ohustatud liikide elupaiku leidub Euroopa mitmes osas.

Pestitsiidid ja muud taimekaitsevahendid ohustavad eelkõige linde, kuna nood rändavad ja 
toituvad paljudel erinevatel aladel, kus võidakse taimi pritsida ja töödelda muude ainete 
kõrval ka pestitsiididega. Kui haruldased loomaliigid toituvad saastunud aladel, võivad nad 
hävida.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 256
Artikli 4 lõige 4

4. Toimeaine heakskiitmiseks loetakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud tingimused 
täidetuks, kui see on kinnitust leidnud 
vähemalt ühe seda toimeainet sisaldava
taimekaitsevahendi ühe või mitme
vaadeldud kasutuse puhul. 

4. Toimeaine heakskiitmiseks loetakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud tingimused 
täidetuks, kui see on kinnitust leidnud 
kõikide seda toimeainet sisaldavate
taimekaitsevahendite ja segude 
täieulatusliku vaadeldud kasutuse puhul.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et taimekaitsevahendid sisaldavad sageli palju erinevaid aineid ning et 
sünergistilised, abiained ja muud ained võivad segus muuta toimeaine toimet, siis ei saa 
eeldada, et kõik teatud toimeainet sisaldavad erinevad vahendid ja segud ei avalda inimestele 
kahjulikku mõju, sest ühe seda toimeainet sisaldava vahendi puhul see nii on. Kõikide 
vahendite ja segude potentsiaalselt kahjulikku mõju, sealhulgas sünergistilist mõju, tuleb 
hinnata enne nende heakskiitu, tegemaks kindlaks, et neil ei ole kahjulikku mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 257
Artikli 4 lõige 4

4. Toimeaine heakskiitmiseks loetakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud tingimused 
täidetuks, kui see on kinnitust leidnud 
vähemalt ühe seda toimeainet sisaldava 
taimekaitsevahendi ühe või mitme
vaadeldud kasutuse puhul.

4. Toimeaine heakskiitmiseks loetakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud tingimused 
täidetuks, kui see on kinnitust leidnud 
vähemalt viie seda toimeainet sisaldava 
taimekaitsevahendi täieulatusliku vaadeldud 
kasutuse puhul.

Or. en

Selgitus

Toimeained tuleks heaks kiita sel juhul, kui tingimused on täidetud täieulatusliku, mitte üksnes 
ühe vaadeldud kasutuse puhul. Samuti hinnatakse vaid ühte või kahte vahendit, kuid 
toimeaine esineb paljudes vahendites erinevas kontsentratsioonis ja segus erinevate 
lisaainetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas
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Muudatusettepanek 258
Artikkel 4 a (uus)

Loomkatsed
Vältimaks loomkatseid, tehakse käesoleva 
määruse kohaldamisel selgroogsete 
loomadega katseid ainult viimase 
abinõuna. Edendatakse loomi mitte 
hõlmavaid katseid ja intelligentseid 
katsestrateegiaid, ning keelustatakse 
dubleeritud katsed selgroogsete loomadega.

Or. en

Selgitus

Intelligentsete katsestrateegiate edendamine ja kohustuslik andmete ühiskasutus võib 
kasutatud loomade arvu tunduvalt vähendada.
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