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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus häälteenamus 
 **I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 **II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 

heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 *** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel 

 ***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 ***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 ***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks 

 
(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.) 
 

 
 

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud 

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek. 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT 

nõukogu ühisseisukoha osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmise 
kohta, mis käsitleb taimset ja loomset päritolu toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevaid pestitsiidijääkide lubatud piirnorme ning nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ 
muutmise kohta 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (09262/1/2004 – C6-0110/2004); 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud Euroopa Komisjoni ettepanku (KOM(2003)0117)2 küsimuses ; 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2004)0587)3; 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teiseks 
lugemiseks (A6-0000/2004); 

1. muudab ühisseisukohta alljärgnevalt; 

2. teeb parlamendi presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja 
Euroopa Komisjonile. 

Nõukogu ühisseisukoht 
 

Parlamendi muudatused 

Muudatusettepanek 1 
Põhjendus 2 

(2) Pestitsiidijääkide lubatud piirnormide 
siseriiklikud erinevused võivad põhjustada 
piiranguid asutamislepingu lisas I loetletud 
toodetega ning nendest valmistatud 
toodetega kauplemisel liikmesriikide vahel 
ning kolmandate riikide ja ühenduse vahel. 

(2) Käesolev määrus käsitleb avalikkuse 
suhtumist oma tervisesse ning on 
asjakohane siseturu toimimise jaoks. 
Pestitsiidijääkide lubatud piirnormide 
siseriiklikud erinevused võivad põhjustada 
piiranguid asutamislepingu lisas I loetletud 

                                                 
1 ... vastu võetud tekst, P6_TA(2004)0299. 
2 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata. 
3 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata. 



 

PE 347.230 6/14 PR\543345ET.doc 

ET 

Sellest tulenevalt on taimset ja loomset 
päritolu toodete lubatud jääkide 
piirnormide (MRLide) kehtestamine 
ühenduse tasemel kaupade vaba liikumise, 
õiglase konkurentsi tingimuste 
liikmesriikides ning samuti tarbijakaitse 
huvides vajalik. 

toodetega ning nendest valmistatud 
toodetega kauplemisel liikmesriikide vahel 
ning kolmandate riikide ja ühenduse vahel. 
Sellest tulenevalt on taimset ja loomset 
päritolu toodete pestitsiidijääkide lubatud 
piirnormide kehtestamine ühenduse 
tasemel kaupade vaba liikumise, õiglase 
konkurentsi tingimuste liikmesriikides ning 
samuti tarbijakaitse huvides vajalik. 

Selgitus 

Komisjoni esialgse ettepaneku põhjenduse 2 osaline taastamine. Komisjoni esialgses 
dokumendis mainiti avalikku tervishoidu, kuid nõukogu poolt vastu võetud seisukohast see 
puudub, selle mainimine dokumendis on aga tähtis. 
 

Muudatusettepanek 2 
Põhjendus 5 

(5) Üks tähtsamaid viise taimede ja 
taimsete toodete kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõju eest on 
taimekaitsevahendites sisalduvate 
toimeainete kasutamine. Kuid nende 
kasutamise tagajärjeks võib olla jääkide 
esinemine töödeldud toodetes, nende 
toodetega toidetud loomade organismides 
ja mees, mis on saadud nende ainetega 
kokku puutunud mesilastelt. On vajalik 
tagada, et selliseid jääke ei esineks ohtlikus 
koguses, mis võivad põhjustada 
vastuvõetamatuid riske inimestele ja kus 
asjakohane, ka loomadele. 

(5) Üks tähtsamaid viise taimede ja 
taimsete toodete kaitsmiseks kahjulike 
organismide mõju eest on 
taimekaitsevahendites sisalduvate 
toimeainete kasutamine. Kuid nende 
kasutamise tagajärjeks võib olla jääkide 
esinemine töödeldud toodetes, nende 
toodetega toidetud loomades ja mees, mis 
on saadud nende ainetega kokku puutunud 
mesilastelt. Kuna vastavalt direktiivile 
91/414 on avalik tervishoid suurema 
tähtsusega kui saagi kaitsega seotud 
huvid, on vajalik tagada, et selliseid jääke 
ei esineks ohtlikus koguses, mis võivad 
põhjustada vastuvõetamatuid riske 
inimestele ja kus asjakohane, ka 
loomadele. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 3 osaline taastamine. Oluline on 
teadvustada, et avaliku tervishoiu nõuded on MRLide kehtestamise korral alati täidetud ja 
ületatud. 
 

Muudatusettepanek 3 
Põhjendus 6 
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(6) Nõukogu 15. juuli 1991. a 
taimekaitsevahendite turuleviimist käsitlev 
direktiiv 91/414/EMÜ sätestab, et 
liikmesriigid peavad lubasid välja andes 
tagama taimekaitsevahendite korrektse 
kasutamise. Korrektne kasutamine 
tähendab ka õige taimekaitsega seotud 
tegevuse põhimõtete ning samuti ühtse 
kontrolli põhimõtete rakendamist. Kui 
MRLid, mis tulenevad direktiivis 
91/414/EMÜ alusel kasutada lubatud 
pestitsiididest, ohustavad tarbijat, tuleb 
nende kasutamine üle vaadata 
pestitsiidijääkide lubatud piirnormide 
vähendamiseks. Ühendus peaks julgustama 
riski vähendavate ja kasutatavate 
pestitsiidide koguste vähendamise 
meetodite või toodete kasutamist tasemeni, 
mis oleks kooskõlas tõhusa 
kahjurikontrolliga. 

(6) Nõukogu 15. juuli 1991. a 
taimekaitsevahendite turuleviimist käsitlev 
direktiiv 91/414/EMÜ sätestab, et 
liikmesriigid peavad lubasid välja andes 
tagama taimekaitsevahendite korrektse 
kasutamise. Korrektne kasutamine 
tähendab ka õige taimekaitsega seotud 
tegevuse põhimõtete ning samuti 
ühendatud kontrolli põhimõtete 
rakendamist. Kui MRLd, mis tulenevad 
direktiivis 91/414/EMÜ alusel kasutada 
lubatud pestitsiididest, ohustavad tarbijat, 
tuleb nende kasutamine üle vaadata 
pestitsiidijääkide lubatud piirnormide 
vähendamiseks. Ühendus peaks julgustama 
riski vähendavate ja kasutatavate 
pestitsiidi koguste vähendamise meetodite 
või toodete kasutamist tasemele, mis oleks 
kokkusobiv tõhusa kahjurikontrolliga. 

Selgitus 

Taimekaitsevahendite riskide vähendamine on mõistlik, kuid uuringud näitavad, et kasutatava 
piirnormi vähendamine ei aita sellele kaasa. Sellest tulenevalt on vaja leida optimaalne 
piirnorm. 
 

Muudatusettepanek 4 
Põhjendus 12 a (uus) 

  (12a) MRLide üle arutades peab tõdema, 
et mõned tarbijad on teadlikud 
pestitsiididega kaasnevatest riskidest. 
Ameti poolt algatatud projekt, mis 
selgitaks selliseid riske laiemale 
avalikkusele, oleks igati teretulnud. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 5 taastamine. 
 

Muudatusettepanek 5 
Põhjendus 12 b (uus) 

  (12b) Liikmesriigid peaksid kaaluma 
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võimalust nende ettevõtete nimede 
avalikustamiseks, kelle tooted sisaldavad 
piirnormidega lubatust rohkem 
pestitsiidijääke. 

Selgitus 
Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 15 taastamine.Selline meetod võimaldab 
tarbijatel olla teadlik mistahes ettevõtetest, mis on ületanud pestitsiidijääkide lubatud 
piirnormid. 
 

Muudatusettepanek 6 
Põhjendus 14 

(14) Oluline on ühenduse tasemel ära 
määratleda teatud taimset ja loomset 
päritolu MRLide kehtestamisel ja 
kontrollimisel kasutuses olevad mõisted. 

(14) On oluline ühenduse tasemel ära 
määratleda teatud taimset ja loomset 
päritolu MRLide kehtestamisel, 
kontrollimisel ja nende kohta aruandmisel 
kasutuses olevad mõisted. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 7 osaline taastamine. Ühenduse tasemel 
MRLide kohta aruandmise standardite kehtestamine on mõistlik, vastasel korral tekib paju 
segadust. 
 

Muudatusettepanek 7 
Põhjendus 24 

(24) On vajalik, et amet annaks oma 
hinnangu liikmesriikide poolt 
ettevalmistatud MRLide rakendamisele ja 
hindamisettekannetele, eesmärgiga välja 
selgitada sellega seonduvad riskid 
tarbijatele ning kus asjakohane, ka 
loomadele. 

(24) On vajalik, et amet annaks oma 
hinnangu liikmesriikide poolt 
ettevalmistatud MRLide rakendamisele ja 
hindamisettekannetele, eesmärgiga välja 
selgitada sellega seonduvad riskid 
tarbijatele ning kus asjakohane, ka 
loomadele. Sellest tulenevalt on vajalik 
tagada, et ametil oleks piisavalt ressursse 
nende eesmärkide teostamiseks. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 13 taastamine. Euroopa Toiduohutusameti 
rolli olulisust riski hindamisel peaks toetama tagades talle vajalikud ressursid. 
 

Muudatusettepanek 8 
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Põhjendus 30 a (uus) 

  (30a) Tarbijate informeerituse tagamiseks 
avaldavad liimesriigid iga kolme kuu järel 
siseriikliku jääkide järelvalve tulemused 
internetis, tagades üksikasjalised andmed, 
kaasa arvatud andmete kogumise koha 
ning jaemüüjate, kauplejate ja/või tootjate 
nimed. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 59 taastamine. Läbipaistvus tarbijate 
jaoks on oluline. Neile peab jääma võimalus teha mõistlik toodete valik, mis põhineb ka 
jääkide sisalduvusel ja on kooskõlas määrusega. Selline kvartaalne andmete avaldamine 
jääkide kohta on juba kasutusel Ühendkuningriigis. 
 

Muudatusettepanek 9 
Artikkel 3, lõige 2, punkt g 

(G) "lubatud piirnorm" tähendab MRLi, 
mis on kehtestatud toodetele, mille puhul: 

(g) "lubatud piirnorm" tähendab MRLi, mis 
on kehtestatud toodetele, mille puhul: 

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

– taimekaitsevahendite toimeaine 
kasutamine antud toote puhul ei ole 
kooskõlastatud ühendusega; avalikust 
tervishoiust muude põhjuste tõttu teatud 
toodetele ja teatud kasutamiseks või 

– kehtiv ühenduse MRL ei ole 
rahvusvahelise kaubanduse normide 
täitmiseks piisav; 

– teistsugune piirnorm on asjakohane, 
kuna olemasolev ühenduse MRL 
kehtestati avalikust tervishoiust muude 
põhjuste tõttu teatud toodetele ja teatud 
kasutamiseks; 

Selgitus 

Parlamendi esialgne tekst kohandas teksti, et suunata tähelepanu rahvusvahelise 
kaubandusega seotud huvide domineerivale rollile avaliku tervishoiu huvide üle. Nõukogu 
pöördus tagasi esialgse teksti juurde. See on välja pakutud kompromissina. 
 

Muudatusettepanek 10 
Artikli 7 lõige 2 

2. Hinnangut andev liikmesriik peab, seal 
kus asjakohane, nõudma liikmesriigi poolt 

2. Hinnangut andev liikmesriik peab, seal 
kus asjakohane, nõudma liikmesriigi poolt 
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määratud tähtajaks taotlejalt lisateavet 
lisaks sellele, mida on nõutud lõikes 1. 

määratud tähtajaks taotlejalt lisateavet 
lisaks sellele, mida on nõutud lõikes 1. See 
ajavahemik ei tohi mingil juhul ületada 
kahte aastat. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 34 taastamine. Liikmesriigi poolt 
määratud tähtaeg põhjustab liiga palju segadust ja ebaühtlasi standardeid. See tähtaeg 
annab tootjatele piisavalt aega andmete kogumiseks, kuid ei kaitse avalikkust olukordades, 
kus asjasse puutuv asutus näeb olulist ohtu. 
 

Muudatusettepanek 11 
Artikli 13 lõige 1 

Komisjon võib mistahes käesoleva 
määrusega ametile antud volituste raames 
tehtud otsuse või kohustuste täitmata 
jätmise omal algatusel üle vaadata või teha 
seda liikmesriigilt või mistahes otseselt 
asjassepuutuvalt isikult tulnud nõudmise 
peale. 

Komisjon võib mistahes käesoleva 
määrusega ametile antud volituste raames 
tehtud otsuse või kohustuste täitmata 
jätmise liikmesriigilt või mistahes otseselt 
asjassepuutuvalt isikult tulnud nõudmise 
peale üle vaadata. 

Selgitus 

Kui amet ei täida oma kohustusi, on liikmesriigil või asjassepuutuval isikul võimalus saada 
hüvitist, komisjon ei pea olema valmis omal algatusel menetlust üle vaatama ning seadma 
ameti sõltumatust kahtluse alla. 
 

Muudatusettepanek 12 
Artikkel 14, lõige 2, punkt b 

(b) taimekaitseks kasutatavatest 
toimeainetest erinevat päritolu 
pestitsiidijääkide võimalik esinemine; 

(b) taimekaitseks kasutatavatest 
toimeainetest erinevat päritolu 
pestitsiidijääkide võimalik esinemine ning 
nende teadaolevad kumulatiivsed ja 
sünergilised mõjud; 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 43 taastamine. Juhtudel, kus 
kumulatiivsete ja sünergiliste mõjude olemasolu on teaduslikult tõestatud, tuleb need arvesse 
võtta. 
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Muudatusettepanek 13 
Artikkel 16, lõige 1, punkt b 

b) kui käsitletav toode on tarbijate ja kus 
asjakohane, loomade, toidu vähemtähtis 
osa; või 

(b) kui käsitletav toode on tarbijate ja kus 
asjakohane, loomade, toidu vähemtähtis 
osa ning ei ole mistahes alarühma toidu 
oluline osa; või 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 50 taastamine. Oluline on tagada 
kõikidele tarbijatele kaitse, kaasa arvatud alarühmadele, mis võivad tarbida rohkem 
eritooteid. 
 

Muudatusettepanek 14 
Artikkel 16, lõige 1, punkt c 

(c) meele või (c) meele ja taimeteedele, mille puhul 
pestitsiidijäägid võivad olla määratud 
kogu toote jaoks vastavalt järelvalve 
andmetele ja võttes arvesse ameti 
põhjendatud arvamust kooskõlas artikli 
49 lõikes 2 sätestatud menetlusega. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 52 taastamine. Taimeteed võivad 
sisaldada kuni 200 vähemtähtsat koostisainet, milledest paljude kohta on raske andmeid 
saada. Seetõttu on neile parlamendi esialgses aruandes antud eraldi kategooria. Käesolev 
muudatusettepanek tagab, et tarbija kaitseks ja tõhususe tagamiseks on saavutatav ühine 
näitaja. 
 

Muudatusettepanek 15 
Artikkel 25 

Võttes arvesse ameti arvamust, kui seda 
nõutakse, võidakse toimeainetele 
kehtestada artiklis 23 ära toodud ajutised 
MRLid ja lisada lisasse III vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võidakse 
toimeaine lisada lisasse IV vastavalt artikli 
5 lõikele 1. 

Võttes arvesse ameti arvamust, kui seda 
nõutakse, võidakse toimeainetele 
kehtestada artiklis 23 ära toodud ajutised 
MRLid ja lisada lisasse III vastavalt artikli 
22 lõikele 1 või, kui asjakohane, võidakse 
toimeaine lisada lisasse IV vastavalt artikli 
5 lõikele 1. Ajutised MRLid kehtestatakse 
madalaimal tasemel, mida on võimalik 
kõikides liikmesriikides head 
põllumajandustava järgides saavutada. 
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Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 49 taastamine. Oluline on sätestada, et 
ajutised MRLid põhinevad heal põllumajandustaval. 
 

Muudatusettepanek 16 
Artikli 26 lõige 2 

2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollid, 
seisnevad proovivõttudes ja sellele 
järgneval proovide analüüsil ning 
sisalduvate pestitsiidide ja nende jääkide 
taseme määratlemisel. 

2. Sellised pestitsiidijääkide kontrollid, 
seisnevad proovivõttudel ja sellele 
järgneval proovide analüüsil ning 
sisalduvate pestitsiidide ja nende jääkide 
taseme määratlemisel. Selline järelvalve 
viiakse läbi tarbijale tarnimise kohas. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 54 taastamine. Oluline on jääkide kontroll 
tarbijale tarnimise kohas. 
 

Muudatusettepanek 17 
Artikli 30 lõige 3 

3. Liikmesriigid osalevad ühenduse 
kontrollprogrammis vastavalt artiklis 29 
sätestatule. 

3. Liikmesriigid osalevad ühenduse 
kontrollprogrammis vastavalt artiklis 29 
sätestatule. Nad hakkavad jääkide 
järelvalve tulemusi kvartaalselt internetis 
avaldama. Kui MRLid on ületatud, 
peavad liikmesriigid loetlema 
asjassepuutuvad jaemüüjad, kauplejad või 
tootjad. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 59 taastamine. Läbipaistvus on tarbijate 
jaoks oluline. Neile peab jääma võimalus teha mõistlik toodete valik, mis lähtub ka jääkide 
sisalduvusest ja on kooskõlas määrusega. Selline kvartaalne andmete avaldamine jääkide 
kohta on juba kasutusel Ühendkuningriigis. 
 

Muudatusettepanek 18 
Artikkel 35 

Määruse (EÜ) 178/2002 artikleid 53 ja 54 
rakendatakse juhul kui seoses uue teabega 

Määruse (EÜ) 178/2002 artikleid 53 ja 54 
rakendatakse juhul kui seoses uue teabega 
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või olemasoleva teabe ümberhindamisega, 
käesoleva määrusega kaetud 
pestitsiidijäägid või MRLid, mis võivad 
ohustada inimeste või loomade tervist, 
vajavad koheseid meetmeid. 

või olemasoleva teabe ümberhindamisega, 
käesoleva määrusega kaetud 
pestitsiidijäägid või MRLid, mis võivad 
ohustada inimeste või loomade tervist, 
vajavad koheseid meetmeid. Värske 
toodangu puhul vähendatakse komisjoni 
jaoks otsuse langetamise tähtaega seitsme 
päevani. 

Selgitus 

Esimesele lugemisele esitatud muudatusettepaneku 61 taastamine. Ei ole kohane kehtestada 
värskele ja kuivatatud toodetele ühesugust tähtaega – värske toode ei seisa 
tarvitamiskõlblikuna üle kümne päeva. 
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SELGITUSKIRI 

Rõõmustav on näha tööd, mida nõukogu on dokumendi jaoks teinud ning sellest on saanud 
palju teostatavam dokument kui komisjoni esialgne ettepanek. Ettepanek on paremini 
vormistatud, seda on kergem jälgida ning sellest on saanud teostatavam õigusloomeline 
dokument. Eriti teretulnud on rakendamismenetluse lihtsustamine, mis määrab palju 
selgemini liikmesriikide, Euroopa Toiduohutusameti ja komisjoni rollid. Nõukogu tegeleb 
samuti ajutiste MRLide probleemiga palju veenmamalt. Rõõmustav on näha, et määruses 
lisadele kehtestatud ajagraafikusse, sellisena nagu parlament esimesel lugemisel vastu võttis, 
on nõukogu ühisseisukoht üle võetud, samuti ka "esmatähtsate" toodetega arvestamine. 
 
Nõukogu seisukohast puudub siiski avaliku tervishoiu kontseptsioon. Kuna õigusloome 
tegeleb MRLidega, mis on pigem headel põllumajanduslikel tavadel kui avalikul tervishoiul 
põhinevad kauplemise standardid, tekib seoses MRLidega ja pestitsiidega üldisemas mõttes 
segadus ning seda peaks käsitlema õigusloomes. Selle saavutamiseks peaksime eriti 
tähelepanu pöörama olukordadele, mille puhul MRLid on ületatud, ning seda nimetades ja 
häbistades. Peame tagama ühised standardid MRLide kohta aruandmiseks ning järelevalveks 
tarnimise kohas. Peame tagama, et alarühmad, mis võivad tarbida rohkem eritooteid oleks 
kaitstud. Samuti on tähtis kõrgete standardite tagamine importkaubale. Importimisel lubatud 
piirnormid on kauplemise oluline osa ja need on maksetõhususe tõttu vajalikud toodetele, 
mida ELis ei kasutata. Lisaks nendele asjadele, tehakse muudatusettepanekuid õigusloome 
sujuvuse parandamiseks. Need käsitlevad maksimaalselt kahe-aastast perioodi, mille jooksul 
nõutakse lisateavet, värskete toodete puhul erakorraliste menetlustega seotud otsuste 
langetamise perioodi lühendamine ning mõistlikku seisukoht taimeteede suhtes, mida peaks 
eraldi hindama nende koostisosade paljususe tõttu. 
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