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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 3

(3) Pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia kontekstis on 
pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud 
ühtlustatud ja võrreldaval ühenduse 
statistikal oluline osa ühenduse õigusaktide 
ja poliitikavaldkondade väljatöötamises ja 
järelevalves.

(3) Pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia kontekstis on 
pestitsiidide tootmise, impordi, ekspordi,
müügi, turustamise ja kasutamisega seotud 
ühtlustatud ja võrreldaval ühenduse 
statistikal oluline osa ühenduse õigusaktide 
ja poliitikavaldkondade väljatöötamises ja 
järelevalves.

Or. pl

Selgitus

Lisada pestitsiidide säästva kasutamise strateegia oluliste tegurite hulka tootmine, import, 
eksport ja turustamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 4

(4) Kuna suhteliselt uue biotsiide käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) mõju 
ilmneb alles tükk aega pärast 2006. aastat, 
kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate 
toimeainete esmane hindamine, ei ole 
komisjonil ega enamikel liikmesriikidel 
praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et 
teha ettepanekuid edasiste meetmete suhtes 
seoses biotsiididega. Seega piirdub 
käesoleva direktiivi kohaldamisala 
taimekaitsevahenditega, mida käsitletakse 
nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
ning mille kohta andmete kogumisel on juba 
olemas suur kogemus. Vajaduse korral võib 
kohaldamisala hiljem laiendada, et 
hõlmata biotsiide.

(4) Kuna suhteliselt uue biotsiide käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) mõju 
ilmneb alles tükk aega pärast 2006. aastat, 
kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate 
toimeainete esmane hindamine, ei ole 
komisjonil ega enamikel liikmesriikidel 
praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et 
teha ettepanekuid edasiste meetmete suhtes 
seoses biotsiididega. Seega piirdub 
käesoleva direktiivi kohaldamisala 
taimekaitsevahenditega, mida käsitletakse 
nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
ning mille kohta andmete kogumisel on juba 
olemas suur kogemus. Kohaldamisala 
laiendatakse, et hõlmata biotsiidid 
komisjoni esimese aruande esitamise ajaks.

Or. en

Selgitus

Enamikel juhtudel kasutatakse biotsiidide toimeainet ka taimekaitsevahendina. Biotsiididel on 
peaaegu samasugune mõju tervisele ja keskkonnale. Tuntakse kõiki biotsiidide kategooriaid, 
tootmist ja kaubandust; seetõttu tuleks biotsiidid lisada käesolevasse määrusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 4

(4) Kuna suhteliselt uue biotsiide käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) mõju 
ilmneb alles tükk aega pärast 2006. aastat, 
kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate 
toimeainete esmane hindamine, ei ole 

(4) Käesoleva määruse kohaldamisala 
hõlmab pestitsiide, mille alla kuuluvad nii 
taimekaitsevahendid, mida käsitletakse 
nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
ning mille kohta andmete kogumisel on juba 
olemas suur kogemus, kui ka biotsiidid, mis 
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komisjonil ega enamikel liikmesriikidel 
praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et 
teha ettepanekuid edasiste meetmete suhtes 
seoses biotsiididega. Seega piirdub 
käesoleva direktiivi kohaldamisala 
taimekaitsevahenditega, mida käsitletakse 
nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta 
ning mille kohta andmete kogumisel on juba 
olemas suur kogemus. Vajaduse korral võib 
kohaldamisala hiljem laiendada, et 
hõlmata biotsiide.

on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 
direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist¹, mis kuuluvad V lisas 
määratletud tooteliikidesse 14–19.

________

¹ EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud direktiiviga 2007/47/EÜ (EÜT L 247, 
21.9.2007, lk 21).

Or. en

Selgitus

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registred as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 5

(5) Komisjoni mitmeaastane kogemus 
taimekaitsevahendite müügi ja kasutamise 
andmete kogumisel on näidanud, et on vaja 
ühtlustatud metoodikat andmete kogumiseks 
ühenduse tasandil nii turustusahelast kui 
kasutajatelt. Lisaks, võttes arvesse 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia eesmärkides püstitatud sihti 
arvutada välja täpsed ohunäitajad, peab 

(5) Komisjoni mitmeaastane kogemus 
taimekaitsevahendite müügi ja kasutamise 
andmete kogumisel on näidanud, et on vaja 
ühtlustatud metoodikat andmete kogumiseks 
ühenduse tasandil tootja-turustaja-
kasutajaahelast. Lisaks, võttes arvesse 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia eesmärkides püstitatud sihti 
arvutada välja täpsed ohunäitajad, peab 
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statistika olema üksikasjalik kuni 
toimeainete tasandini.

statistika olema üksikasjalik kuni 
toimeainete tasandini, eelkõige taimsete ja 
loomsete saaduste osas, et piirata riske 
toiduahela lõpus asuvatele tarbijatele. 

Or. pl

Selgitus

Mõned andmete kogumise ahela lülid, millele viidatakse ettepaneku teistes osades (nt 
põhjenduses 6), olid puudu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 6

(6) Pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia mõjuhinnangus 
loetletud erinevate 
andmekogumisvõimaluste hulgast soovitati 
parima võimalusena kohustuslikku 
andmekogumist, kuna see võimaldab kiiresti 
ja soodsalt saada täpseid ja usaldusväärseid 
andmeid taimekaitsevahendite tootmise, 
turustamise ja kasutamise kohta.

(6) Pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia mõjuhinnangus 
loetletud erinevate 
andmekogumisvõimaluste hulgast soovitati 
parima võimalusena kohustuslikku 
andmekogumist, kuna see võimaldab kiiresti 
ja soodsalt saada täpseid ja usaldusväärseid 
andmeid taimekaitsevahendite tootmise, 
turustamise ja kasutamise kohta ning neid 
jälgida.

Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide kasutamise vähendamine ei nõua mitte ainult andmete kogumist, uuringuid ja 
statistika täiendamist, vaid ka kõnealuse statistika jälgimist keskkonnamõju seisukohast, et 
kaitsta geosüsteeme ja inimelusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 8

(8) Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta 
määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika 

(8) Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta 
määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika 
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kohta on käesoleva määruse sätete 
raamistikuks. Eelkõige nõutakse selles 
vastavust erapooletuse, usaldatavuse, 
objektiivsuse, teadusliku sõltumatuse, 
tasuvuse ja statistilise konfidentsiaalsuse 
standarditele.

kohta on käesoleva määruse sätete 
raamistikuks. Eelkõige nõutakse selles 
vastavust erapooletuse, usaldatavuse, 
objektiivsuse, teadusliku sõltumatuse, 
täpsuse, tasuvuse ja statistilise 
konfidentsiaalsuse standarditele.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 9

(9) Statistika avaldamisel tagatakse 
kaubandusliku väärtusega konfidentsiaalsete 
andmete kaitse muude meetmete seas 
andmete asjakohase summeerimisega.

(9) Statistika avaldamisel tagatakse 
kaubandusliku väärtusega konfidentsiaalsete 
andmete kaitse muude meetmete seas 
andmete asjakohase summeerimisega. Kuid 
summeerimine ei tohi ohustada tervist ega 
keskkonda.

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalsete andmete kaitse ning inimeste tervise ja keskkonna kaitsmine peaksid olema 
tasakaalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 9

(9) Statistika avaldamisel tagatakse 
kaubandusliku väärtusega konfidentsiaalsete 
andmete kaitse muude meetmete seas 
andmete asjakohase summeerimisega.

(9) Taimekaitsevahendite kohta on vaja 
luua läbipaistev aruandlus- ja 
jälgimissüsteem ning statistika avaldamisel 
on vaja tagada kaubandusliku väärtusega 
konfidentsiaalsete andmete kaitse muude 
meetmete seas andmete asjakohase 
summeerimisega. Kuid igal juhul tuleb 
jõuda kompromissini, et avalikustada 
üldsusele Århusi konventsioonist lähtuvalt 
selekteeritud andmed taimekaitsevahendite 
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kasutamise kohta.

Or. pl

Selgitus

Kõik kogutud andmed ei ole konfidentsiaalsed ning sellised andmed tuleks seetõttu avaldada. 
Selle eesmärk on teavitada ja harida ELi üldsust (vastavuses Århusi konventsiooniga), samuti 
pakkuda kaitset võimalike ohtude eest, mida põhjustab taimekaitsevahendite õigustamata 
kasutamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Tuleks anda hinnang nende andmete 
kogumisele, mis puudutavad mõju inimeste 
ja loomade tervisele ning keskkonnale. 
Selle hindamise tulemused tuleks Internetis 
üldsusele avalikustada.

Or. pl

Selgitus

Tuleks vajalikul määral pöörata tähelepanu sellele mõjule, mida taimekaitsevahendid 
avaldavad inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale. See võib viia otsusteni nimetatud 
tooted turult eemaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõige 1

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
taimekaitsevahendite turustamist ja 
kasutamist käsitleva ühenduse statistika 
koostamiseks.

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
pestitsiidide turustamist ja kasutamist 
käsitleva ühenduse statistika koostamiseks. 

Or. en
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Selgitus

Statistikamääruse ja pestitsiide käsitlevate õigusaktide määratlused on vaja ühtlustada. 
Ettepanekus ja ka pealkirjas kasutatud termin „taimekaitsevahendid” võib olla eksitav, sest 
kõikide ettepanekute jaotistes on kasutatud terminit „pestitsiidid”. „Taimekaitsevahendid” 
tuleks määruse tekstis kõikjal asendada „pestitsiididega”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõige 1

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
taimekaitsevahendite turustamist ja 
kasutamist käsitleva ühenduse statistika 
koostamiseks.

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
taimekaitsevahendite tootmist, turustamist ja 
kasutamist käsitleva ühenduse statistika 
koostamiseks. 

Or. pl

Selgitus

Taimekaitsevahendite statistika peaks usaldusväärse kontrollsüsteemi loomise nimel hõlmama 
nende tootmist, turuleviimist ja kasutamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 26
Artikli 1 lõige 1

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
taimekaitsevahendite turustamist ja 
kasutamist käsitleva ühenduse statistika 
koostamiseks.

1. Kõnealune määrus loob raamistiku 
taimekaitsevahendite ja biotsiidide 
turustamist ja kasutamist käsitleva ühenduse 
statistika koostamiseks.  

Or. en

Selgitus

Enamikel juhtudel kasutatakse biotsiidide toimeainet ka taimekaitsevahendina. Biotsiididel on 
peaaegu samasugune mõju tervisele ja keskkonnale. Tuntakse kõiki biotsiidide kategooriaid, 
tootmist ja kaubandust; seetõttu tuleks biotsiidid lisada käesolevasse määrusesse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõike 2 esimene taane

– taimekaitsevahendite turustatud kogust 
aastas, vastavalt I lisale;

– taimekaitsevahendite toodetud ja
turustatud kogust aastas, vastavalt I lisale;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 lõike 2 teine a taane (uus)

– biotsiidide turustatud kogust aastas, 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist) I, I A ja I B lisale.

Or. en

Selgitus

Vaata selgitust artikli 1 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõike 1 punkt a

(a) taimekaitsevahend – taimekaitsevahend
parandatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 
lõikes 1 määratletud tähenduses;

(a) pestitsiidid – pestitsiidid, mille hulka 
kuuluvad:

(a a) taimekaitsevahendid parandatud 
direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 lõikes 1 
määratletud tähenduses;

(a b) biotsiidid, nagu need on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.
veebruari 1998. aasta direktiivis 98/8/EÜ, 
mis käsitleb biotsiidide turuleviimist¹, mis 
kuuluvad V lisas määratletud 
tooteliikidesse 14–19.
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Or. en

Selgitus

Kuna termin „taimekaitsevahendid” asendatakse terves määruse tekstis „pestitsiididega”, 
tuleb täpsustada, mida pestitsiidide all mõeldakse. Antud juhul hõlmavad pestitsiidid 
taimekaitsevahendeid eespool nimetatud direktiivis määratletud tähenduses ja neid biotsiide, 
millele viidatakse pestitsiidide säästva kasutamise raamdirektiivis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkt a a (uus)

(a a) statistika – statistilised andmed 
vastavalt käesoleva määruse artikli 3 
lõikele 1.

Or. pl

Selgitus

Käesolevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu resolutsioonis peaks sisalduma ka termini 
„statistika” määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkt c

(c) turuleviimine – turuleviimine parandatud 
direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 lõikes 10 
määratletud tähenduses;

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. de

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 punkt f

(f) professionaalne kasutaja – kutsetegevuse 
käigus pestitsiide kasutav füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas operaatorid, 
tehnikud, tööandjad, füüsilisest isikust 
ettevõtjad põllumajandusliku või 
mittepõllumajandusliku tootmise sektoris 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks) artikli 3 
tähenduses;

(f) professionaalne kasutaja – kutsetegevuse 
käigus taimekaitsevahendeid kasutav 
füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas 
operaatorid, tehnikud, tööandjad, füüsilisest 
isikust ettevõtjad põllumajandusliku või 
mittepõllumajandusliku tootmise sektoris 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik taimekaitsevahendite
säästva kasutamise saavutamiseks) artikli 3 
tähenduses;

Or. de

Selgitus

Täpsustatakse ainete rühma, mille kohta koostatakse statistikat. Vt samuti määruse pealkirja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid hangivad I ja II lisas 
loetletud karakteristikute täpsustamiseks 
vajalikud andmed ühel järgmistest viisidest:

1. Liikmesriigid hangivad I ja II lisas 
loetletud karakteristikute täpsustamiseks 
vajalikud andmed ühel järgmisel viisil või 
kombineeritult:

Or. de

Selgitus

Keeleliselt paremini mõistetav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõike 1 esimene - 1 taane (uus)
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– andmed pestitsiidide tootjatelt, 
hulgimüüjatelt ja importijatelt;

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide tootjate, hulgimüüjate ja importijate valduses on kõige olulisemad andmed 
taimekaitse ja biotsiidide turuleviimise seisukohalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõike 1 esimene taane

– uuringud – uuringud ja jälgimine,

Or. pl

Selgitus

Pestitsiidide kasutamise vähendamine ei nõua mitte ainult andmete kogumist, uuringuid ja 
statistika täiendamist, vaid ka kõnealuse statistika jälgimist keskkonnamõju seisukohast, et 
kaitsta geosüsteeme ja inimelusid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 36
Artikli 3 lõike 1 neljas ja viies taane

– haldusallikad või – teised haldusallikad või
– nende vahendite kasutamine 
kombineeritult, sealhulgas eksperdiotsusel 
või näidisel põhinevad statistilised 
hindamismenetlused.

– eksperdiotsusel või näidisel põhinevad 
statistilised hindamismenetlused.

Or. de

Selgitus

Keeleliselt paremini mõistetav.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 37
Artikli 3 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
statistilised tulemused, kaasa arvatud 
konfidentsiaalsed andmed, vastavalt I ja II 
lisas määratud ajakavale ja sagedusele.
Andmed esitatakse vastavalt III lisas esitatud 
klassifikatsioonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
statistilised tulemused vastavalt I ja II lisas 
määratud ajakavale ja sagedusele. Andmed 
esitatakse vastavalt III lisas esitatud 
klassifikatsioonile. Liikmesriigid võivad 
konfidentsiaalsuse kaalutlustel andmeid 
summeerida.

Or. de

Selgitus

1. Ohunäitajate väljatöötamiseks, mis on statistikamääruse eesmärk, on vaja ainult statistilisi 
andmeid: puudub vajadus konfindentsiaalse info järele. Seetõttu on kõnealune fraas liigne. 

2. Peaks olema võimalik, et vastavalt III lisas esitatud klassifikatsioonile edastatud andmeid 
summeeritakse, et ei paljastataks konfidentsiaalset teavet tehingute ja äri kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 38
Artikli 3 lõige 6

6. Vajadusel summeerib komisjon 
konfidentsiaalsuse kaalutlustel andmed enne 
avaldamist vastavalt III lisas märgitud 
keemiliste ainete klassidele või 
tootekategooriatele.

6. Komisjon summeerib konfidentsiaalsuse 
kaalutlustel andmed enne avaldamist 
vastavalt III lisas märgitud keemiliste ainete 
klassidele või tootekategooriatele.

Lähtudes nõukogu määruse (EÜ) nr 
322/97 ühenduse statistika kohta artiklist 
15, spetsiaalselt ühenduse statistika 
koostamiseks kogutud konfidentsiaalseid 
andmeid võivad liikmesriikide 
ametiasutused ja ühenduse ametiasutus 
kasutada ainult statistilistel eesmärkidel, 
välja arvatud juhul, kui andmeesitajad on 
andnud oma selgesõnalise nõusoleku 
andmete kasutamiseks muudel eesmärkidel. 
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Eelkõige summeerib komisjon andmed 
enne avaldamist vastavalt III lisas 
märgitud keemiliste ainete klassidele või 
tootekategooriatele, kui see on 
konfidentsiaalsuse kaalutlustel vajalik.

Or. de

Selgitus

Konfidentsiaalsete andmete kasutamist ei saa reguleerida ainult seoses avaldamisega, tuleb 
täpsustada, et andmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõike 2 punkt d

(d) muudatusi III lisas nimetatud hõlmatud 
ainete loetelus ja nende klassifitseerimises 
tootekategooriatesse ja keemiliste ainete 
klassidesse.

(d) muudatusi III lisas nimetatud hõlmatud 
ainete loetelus ja nende klassifitseerimises 
tootekategooriatesse ja keemiliste ainete 
klassidesse. Ainete loetelu kohandamine 
peab toimuma korrapäraselt ja toimeainete 
jätkuva järelevalvega arvestades. 

Or. en

Selgitus

Iga kord, kui lubade väljastamise korra I lisasse lisatakse uus toimeaine, tuleb toimeainete 
lisa uuendada, eelkõige seetõttu, et toimeainete loetelu ajakohastatakse raamdirektiivi alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõige 2

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 
käesoleva määruse jõustumise aastale 
järgneva seitsmenda kalendriaasta lõpuks.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 
käesoleva määruse jõustumise aastale 
järgneva neljanda kalendriaasta lõpuks.

Or. en
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Selgitus

Enamik andmetest on kättesaadav, seega esitatakse esimene aruanne võimalikult kiiresti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 41
I lisa pealkiri

Taimekaitsevahendite turule viimise 
statistika

Taimekaitsevahendite tootmise ja turule 
viimise statistika

Or. pl

Selgitus

Statistika peaks kajastama taimekaitsevahendite tootmist ja turuleviimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 42
I lisa 1. jagu

Antud statistika hõlmab kõiki III lisas 
nimetatud aineid, mis koosnevad 
toimeainetest, taimekaitseainetest või 
sünergistidest ning mis sisalduvad 
taimekaitsevahendites, mida viiakse turule 
igas liikmesriigis. Tähelepanu tuleb pöörata 
kahekordse loendamise vältimisele toote 
uuendamisel või müügiloa üleandmisel 
teisele tarnijale.

Antud statistika hõlmab kõiki III lisas 
nimetatud aineid, mis sisalduvad 
taimekaitsevahendites, mida viiakse turule 
igas liikmesriigis. Tähelepanu tuleb pöörata 
kahekordse loendamise vältimisele toote 
uuendamisel või müügiloa üleandmisel 
teisele tarnijale. 

Or. de

Selgitus

See fraas esineb juba artikli 2 punktis b „aine” määratluses ning III lisa esimeses lauses, 
kuhu see ka loogiliselt kuulub. Siin on see liigne, keeleliselt kohmakas ning tuleks seetõttu 
välja jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 43
I lisa 2. jagu

Iga turuleviidavates taimekaitsevahendites 
sisalduva III lisas nimetatud aine kogus tuleb 
kokku liita.

Iga turuleviidavates taimekaitsevahendites ja 
biotsiidides sisalduva III lisas nimetatud aine 
kogus tuleb igas liikmesriigis kokku liita.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on kahandada pestitsiidide poolt põhjustatud ohte ja võrrelda 
olukorda liikmesriikide vahel. See eesmärk on täidetav vaid siis, kui riikliku ja piirkondliku 
tasandi andmed on avalikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 44
I lisa 3. jagu

Andmed ainete kohta esitatakse 
kilogrammides.

Andmed toimeainete kohta esitatakse 
kilogrammides

Or. en

Selgitus

„Toimeaine” on õige termin.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 45
I lisa 6. jao kolmas lõik

Teise vaatlusaasta aruandes tuleb anda 
umbkaudne hinnang, kui suur on III lisa igas 
põhigrupis loetletud ainete osakaal 
põllumajanduslikuks või 
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks 

välja jäetud
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turule viidud taimekaitsevahendite 
koguhulgast. Uued hinnangud antakse iga 
viie aasta järel.

Or. de

Selgitus

Sellised hinnangud nõuavad märgatavas mahus halduskorraldust, samuti on raske mõista, 
kuidas on nende abil võimalik kindlaks määrata taimekaitsevahendite ohunäitajaid, mis on 
selle andmekogumise sihtotstarve. Selline pingutus oleks liigne ja sellest tuleks seetõttu 
loobuda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 46
I lisa 6. jao kolmas lõik

Teise vaatlusaasta aruandes tuleb anda 
umbkaudne hinnang, kui suur on III lisa igas 
põhigrupis loetletud ainete osakaal 
põllumajanduslikuks või 
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks 
turule viidud taimekaitsevahendite 
koguhulgast. Uued hinnangud antakse iga 
viie aasta järel.

Teise vaatlusaasta aruandes tuleb anda 
umbkaudne hinnang, kui suur on III lisa igas 
põhigrupis loetletud ainete osakaal 
põllumajanduslikuks või 
mittepõllumajanduslikuks kasutamiseks, 
eelkõige ühiskondlike haljasalade puhul, 
maanteede ja raudteede hooldamisel, 
linnade kõvadel/läbilaskmatutel pindadel 
ning erakasutuses, turule viidud 
taimekaitsevahendite koguhulgast. Uued 
hinnangud antakse iga viie aasta järel.

Or. en

Selgitus

Vee saastumine pestitsiididega on suur probleem terves Euroopas ja mitteametlike tõendite 
alusel pärineb enamik sellest väljastpoolt põllumajandust (nt kasutamine 
kõvadel/läbilaskmatutel pindadel, põldude drenaaži vee saastumine).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 47
II lisa 1. jao lõige 1
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1. Statistika hõlmab taimekaitsevahendite 
põllumajanduslikku kasutamist kõigis 
liikmesriikides.

1. Statistika hõlmab pestitsiidide
põllumajanduslikku kasutamist talupidajate 
poolt kõigis liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

II lisa peaks piirduma nende pestitsiididega, mida kasutavad talupidajad, sest statistiliselt 
oleks äärmiselt keeruline hinnata pestitsiidide kasutamist väljaspool põllumajandust, sest 
nende kasutajad on väga erinevad ning nende osas puudub kogemus ning ühtlustatud 
lähenemisviis. See võib mõjutada tõhusust ning tõsta määruse kulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 48
II lisa 1. jao lõige 3

3. Statistika hõlmab kõiki III lisas nimetatud 
aineid, mis koosnevad toimeainetest, 
taimekaitseainetest või sünergistidest ning
mis sisalduvad valitud kultuuride puhul 
arvestusperioodi vältel kasutatud 
taimekaitsevahendites.

3. Statistika hõlmab kõiki III lisas nimetatud 
aineid, välja arvatud taimekaitseained ja 
sünergistid, mis sisalduvad valitud 
kultuuride puhul arvestusperioodi vältel 
kasutatud taimekaitsevahendites.

Or. de

Selgitus

Taimekaitseainete ja sünergistide hõlmamine ei ole taimekaitsevahendite ohunäitajate 
väljaarendamise nimel vajalik (mis on andmekogumise eesmärk) ning sellega kaasneks 
märkimisväärne rahanduslik ja halduskoormus. Seega on selle ainerühma hõlmamine II 
lisasse liigne ning need tuleks välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 49
II lisa 2. jao lõige 1

1. Iga III lisas loetletud aine kogus, mis 
sisaldus iga valitud kultuuri puhul kasutatud 
taimekaitsevahendites, tuleb siduda kogu 
haritava alaga ja iga aine „töödeldud alaga“.

1. Iga III lisas loetletud aine kogus, mis 
sisaldus iga valitud kultuuri puhul kasutatud 
taimekaitsevahendites, tuleb siduda kogu 
haritava alaga, mille kohta on olemas 
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statistika, ja iga aine „töödeldud alaga“.

Or. de

Selgitus

Vajalik täpsustus, et võimaldada kasutada olemasolevaid statistilisi andmeid kõnealuse 
koguse kindlakstegemisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 50
II lisa 3. jao lõige 1

1. Ainekogused esitatakse kilogrammides. 1. Toimeainekogused esitatakse 
kilogrammides

Or. en

Selgitus

Õige termin on „toimeaine”.
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