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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kohta
(2007/2006(INI))

Euroopa Parlament,

− võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatiline strateegia” (KOM(2006)0372);

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust 
nr 1600/2002/EÜ kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta (6. keskkonnaalane 
tegevusprogramm)1;

− võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks 
(KOM(2006)0373);

− võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)0388);

− võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 175;
− võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 6, mille kohaselt ühenduse poliitika ja tegevuse 

määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse nõuded, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist;

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 
396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide 
jääkide piirnormide kohta2;

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik3, 
nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta4, nõukogu 
16. juuni 1975. aasta direktiivi 73/440/EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud 
pinnavee nõutava kvaliteedi kohta5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi 
halvenemise eest6

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur7, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/121/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis 

  
1 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
2 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
3 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
4 EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.
5 EÜT L 194, 25.7.1975, lk 26.
6 ELT L 372, 27.12.2006, lk 19.
7 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
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käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning 
millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur1;

− võttes arvesse komisjoni koondaruannet „ELi tulevase keskkonnapoliitika võimalused 
taimekaitsevahendite suhtes” (1997);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

− võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0000/2007),

A. arvestades, et taimekaitsevahendite kasutamine ELis aastatel 1992–2003 oli püsivalt 
märkimisväärne ja ei ole vähenenud;

B. arvestades, et keskkonnas, eelkõige pinnases ja vees, leidub ikka veel soovimatus koguses 
teatavaid pestitsiidijääke; arvestades, et põllumajandustoodangus võib endiselt leiduda 
reguleerivaid piirmäärasid ületavaid pestitsiidijääke;

C. arvestades, et kuigi pestitsiidide kasutamisest saadav kasu ja nende roll tõhusa ja säästva 
konkurentsivõimelise põllumajandustootmise tagamisel Euroopas on vastuvaidlematu, 
tuleb elanikkonda paremini teavitada võimalikest tervise- ja keskkonnariskidest ning 
nende kasutamisega seotud lühi- ja pikaajalistest negatiivsetest mõjudest;

D. arvestades, et puudub läbipaistev aruandlus- ja järelevalvesüsteem pestitsiidide kasutamise 
ning toodetes leiduvate pestitsiidide jääkide taseme kohta, sealhulgas sobivate näitajate 
väljatöötamine,

1. tunnistab vajadust pestitsiidide kasutamise õigusliku raamistiku järele, sest kehtivad 
õigusaktid ei ole olnud piisavad, et viia miinimumini pestitsiidide kasutamisest 
põhjustatud tervise- ja keskkonnaohte ning -riske;

2. tervitab pestitsiidide säästva kasutamise temaatilist strateegiat, milles määratletakse 
praeguste õigusaktide puudused ja tehakse ettepanek reguleerida kasutamisetappi, et 
„täita lünk” ühest küljest taimekaitsevahendite turuleviimise ja teisest küljest selliste 
toodete elutsükli lõpu vahel;  

3. märgib, et pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia hõlmab ainult 
taimekaitsevahendeid, mis moodustavad vaid ühe osa pestitsiididest, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon laiendaks temaatilise strateegia reguleerimisala, hõlmates esimesel 
võimalusel biotsiidid;

4. peab esmatähtsaks pestitsiidide kasutajate käitumise parandamist, et vältida 
väärkasutamist, ülekasutamist ja mürgitusjuhtumeid; tervitab professionaalsete 
pestitsiidikasutajate koolitus- ja väljaõppesüsteemi loomist, mille jaoks peaks komisjon 
koostama suunised, milles arvestatakse Euroopa eri piirkondade vaheliste erinevustega;

5. rõhutab, et pestitsiidide kasutamisest tulenevate tervise- ja keskkonnaohtude ning -riskide 
vähendamist ei ole võimalik tõhusalt saavutada ilma konstruktiivse dialoogi ja 
suutlikkuse suurendamiseta (kaasa arvatud rahalised soodustused) kolmandate riikidega;

  
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 850.
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6. rõhutab meedia rolli tähtsust elanikkonna informeerimisel pestitsiidide probleemidest;

7. tervitab komisjoni valitud meetmeid; rõhutab, et liikmesriikide ambitsioonikad riiklikud 
tegevuskavad on kogu protsessi olulised osad;

8. kuid avaldab kahetsust, et komisjon otsustas riiklikest tegevuskavadest välja jätta 
koguselised ja kvalitatiivsed kriteeriumid, vähendades sellega nende kavade 
ambitsioonikust; 

9. rõhutab, et ilma kasutamise vähendamise koguseliste sihtideta riiklikes tegevuskavades 
on mõiste „pestitsiidide ohtude, riskide ja sõltuvuse vähendamine” määratletud äärmiselt 
ebatäpselt ja mitmetähenduslikult ja see ei avalda liikmesriikidele survet vähendada 
kasutatavate pestitsiidide hulka;

10. teeb komisjonile ettepaneku ühendada pestitsiidide ohtude, riskide ja sõltuvuse 
vähendamine riiklike tegevuskavade koguselise kriteeriumiga, võttes arvesse mõnede 
liikmesriikide positiivseid kogemusi, kes juba kasutavad koguselise vähendamise sihte, 
mis on näidanud, et pestitsiidide kasutamist on võimalik vähendada, tekitamata seejuures 
põllumeestele märkimisväärseid kulutusi;

11. nõustub, et riiklikud tegevuskavad tuleb kohandada vastavalt iga liikmesriigi 
eritingimustele;

12. tervitab komisjoni avaldust, et temaatilise strateegia kõige olulisem oodatav tulemus on 
vähendada pestitsiidide kasutusest tulenevat kahjulikku mõju inimese tervisele;

13. avaldab kahetsust, et kuigi pestitsiide seostatakse immunoloogiliste mõjude, 
sisesekretsiooni häirivate mõjude, neurotoksiliste häirete ja vähiga1, on temaatilises 
strateegias tervist puudutatud vaid pealiskaudselt;

14. juhib tähelepanu sellele, et looted, imikud, lapsed ja ka rasedad, eakad ning eelnevate 
terviseprobleemidega inimesed on pestitsiidide suhtes ohualtimad ja kaitsetumad kui 
täisealised, eriti erinevat tüüpi pestitsiidide kumulatiivse toime suhtes;

15. peab äärmiselt vajalikuks viia läbi täiendavaid uuringuid pestitsiidide kasutamise mõju 
kohta tervisele;

16. tervitab rõõmuga nõndanimetatud „asenduspõhimõtet”, mille kohaselt eemaldatakse 
turult ohtlikumad ained juhul, kui ohutumad alternatiivid on olemas, ja rõhutab vajadust 
kasutada mittekeemilisi alternatiive;

17. usub, et soovimatu kokkupuute vältimiseks pestitsiididega on vaja kindlaks määrata 
piiratud pestitsiidikasutusega või pestitsiidivabad alad ning tõhustada veekeskkonna 
kaitset pestitsiidisaaste eest; on seisukohal, et tuleks luua sobiva ulatusega 
„puhvertsoonid”, mis arvestavad erinevate geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega;

18. võtab teadmiseks Euroopa põhja- ja pinnavete pestitsiidisaaste; juhib tähelepanu, et vett 
puhastatakse siiski peamiselt joogivee jaoks, kuid ülejäänud saastunud vesi tungib 

  
1 Euroopa keskkonna- ja tervishoiustrateegia, KOM(2003)0338, lk 5.
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inimkehasse floora ja fauna kaudu, põhjustades omakorda ravikulude kasvu;  

19. tunnistab, et õhust pihustamise keelustamine on vältimatu; on siiski seisukohal, et 
pihustamist võib kasutada siis, kui sellel on keskkonna jaoks selged eelised või kui 
puuduvad muud kasutatavad alternatiivid, kuid samas peaks olema kohustuslik teavitada 
elanikkonda pihustamise aja, pestitsiidide koguse ja tüübi kohta;

20. nõuab tungivalt, et komisjon seaks jääkide piirnormi võimalikult madalale, välja arvatud 
juhul, kui suudetakse tõestada, et isegi parimate olemasolevate töövõtete ja meetodite abil 
ei ole võimalik vältida jääke alla teatava taseme; seepärast kutsub liikmesriike üles 
parandama järelevalvetegevust toiduainetes ja keskkonnaelementides leiduvate 
pestitsiidijääkide suhtes;

21. tervitab kavandatud üleskutset liikmesriikidele kaotada kõik sätted, mis lubavad 
liikmesriikidel pestitsiidide puhul rakendada vähendatud käibemaksumäärasid; 

22. nõuab, et komisjon esitaks integreeritud kahjuritõrje (ITK) selged määratlused ja 
miinimumkriteeriumid;

23. tunnistab, et arvukad keskkonnaprobleemid on kaasatud erinevatesse määrustesse, mis 
moodustavad ühise põllumajanduspoliitika, muutes seeläbi põllumajanduse 
tootmismeetodid keskkonnasõbralikumaks;

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid vähese pestitsiidisisendiga põllundust ja 
mahepõllundust ning tagaksid, et pestitsiidide professionaalsed kasutajad liiguvad kõikide 
olemasolevate saagikaitsevahendite keskkonnasõbralikuma kasutamise suunas, seades 
esikohale mittekeemilised alternatiivid, külvikorrad ja umbrohutõrje, mitte pestitsiidide 
süstemaatilise kasutamise;

25. kutsub liikmesriike üles tagama pestitsiidide turvalist ladustamist ja käsitsemist ning 
seda, et kasutamata, kasutamisaja ületanud pestitsiide ja tühje pakendeid kogutakse 
järelevalve all ning aegunud pestitsiide käideldakse vastavalt ohtlike jäätmete 
eeskirjadele;

26. tunnistab, et korralikult hooldatud töötlemisseadmed on väga olulisel kohal, et vähendada 
pestitsiidide kahjulikku mõju tervisele ja keskkonnale, ning rõhutab, et 
töötlemisseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida;

27. rõhutab, et pestitsiidide kahjulik mõju on üldteada, samas geneetiliselt muundatud 
organismide kahjulikku mõju ei ole veel asjakohaselt tõendatud; kutsub seepärast üles 
täiendavalt uurima võimalusi pestitsiidide asendamiseks geneetiliselt muundatud 
organismidega;

28. nõuab tungivalt, et komisjon kujundaks välja temaatilise strateegia, mis koondaks enda 
alla olemasolevad ja tulevased õigusaktid; soovitab kavandada erisuguseid täitmisele 
pööratavaid dokumente, mis pole mitte vastuolulised, vaid täiendavad üksteist;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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2006. aasta juulis esitas komisjon nõukogule ja Euroopa Parlamendile pestitsiidide säästva 
kasutamise temaatilise strateegia koos ettepanekuga võtta vastu direktiiv, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, ja 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta. 

Selle strateegia eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamisest tekkinud üldiseid riske ja 
kahjulikku mõju inimeste tervisele ning keskkonnale. See strateegia tuleneb kuuendast 
keskkonnaalasest tegevusprogrammist (vastu võetud juulis 2002), mis kutsub üles kasutama 
pestitsiide säästval viisil, et minimeerida kahjulikku mõju inimeste tervisele ning 
keskkonnale. 

Tuleb tunnistada, et selle poliitika kõige olulisem eesmärk on kaitsta tervist ja keskkonda. On 
tehtud mitmeid jõupingutusi, et minimeerida pestitsiidide kasutamisega seotud riske, kuid 
pinnases ja vees leidub ikka veel soovimatus koguses jääke. Pestitsiidijääke leidub kõikides 
elupaikades, 44% testitud puuviljadest oli pestitsiididega saastunud, 5,5% neist ületas lubatud 
jääkide piirnormi. On kahetsusväärne, et selle teemaga tegelevad suuremas osas liikmesriikide 
põllumajandusministeeriumid, keskkonnaministeeriumide panus on väga väike. 

Pole mingit kahtlust, et pestitsiidide kasutamise valdkond vajab tõhusamaid õigusakte. 

Temaatiline strateegia „täidab lünga” kahe etapi vahel, mis on juba reguleeritud – turule 
viimise etapp ja elutsükli lõpp (jääkide piirnormid ja jäätmealased õigusaktid).

Temaatiline strateegia reguleerib kasutusetappi.

Olles teadlik, et pestitsiidide kasutamine on põllumajandustootlikkuse jaoks vajalik, on 
raportöör arvamusel, et on olemas teisi viise, kuidas vähendada pestitsiidide kasutamist nii, et 
põllumajandussektori tootlikkus ei vähene. Mahepõllundus, külvikorrad, umbrohutõrje või 
pestitsiidide võimalik asendamine või osaline asendamine geneetiliselt muundatud 
organismidega on võimalikud alternatiivid.

Raportöör ei soovi pestitsiide viivitamatult asendada geneetiliselt muundatud organismidega.
Probleem seisneb selles, et kemikaalide ja pestitsiidide soovimatu mõju inimeste tervisele on 
hästi teada. Teisalt pole geneetiliselt muundatud organismide mõju inimeste tervisele veel 
uuritud. Seetõttu on äärmiselt oluline viia läbi täiendavaid uuringuid.

„Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia” pealkiri võib olla eksitav, sest see 
hõlmab ainult taimekaitsevahendeid, mis moodustavad vaid ühe osa pestitsiidirühmast.  
Seetõttu tuleks temaatilise strateegia reguleerimisala laiendada, et hõlmata esimesel 
võimalusel biotsiidid. 

On üldteada, et praegused teadmised pestitsiidide ja nende kasutamise kohta on ebapiisavad. 
Seetõttu tervitab raportöör rõõmuga professionaalsetele kasutajatele loodud 
väljaõppeprogramme, et olla täiel määral teadlik pestitsiidide kasutamisega seostatud 
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riskidest. 

Kogu protsessi nurgakiviks on riiklike tegevuskavade rakendamine. Kuid on kahetsusväärne, 
et komisjon otsustas riiklikest tegevuskavadest välja jätta koguselise kriteeriumi ja keskendus 
ainult „pestitsiidide ohtude, riskide ja sõltuvuse vähendamisele”. See ebamäärane termin ei 
avalda liikmesriikidele survet vähendada kasutatavate pestitsiidide kogust või asendada 
ohtlikumad pestitsiidid vähemohtlikega. Riiklikud tegevuskavad peavad olema konkreetsed ja 
täpsustama kõige asjakohasema näitaja abil, kuidas vähendada pestitsiidide ohte, riske ja 
sõltuvust. Seetõttu on raportöör arvamusel, et komisjon peaks ühendama pestitsiidide ohtude, 
riskide ja sõltuvuse vähendamise riiklike tegevuskavade koguselise kriteeriumiga. Selles 
küsimuses võib eeskujuks võtta positiivse kogemuse Taanist, kus on käibel kasutamise 
sageduse indeks.

Kuigi komisjon tunnustas strateegia peamise eesmärgina vähendada pestitsiidide kasutamise 
kahjulikku mõju inimeste tervisele, valmistab väga suurt pettumust, et temaatilises strateegias 
ei leidu ühtegi artiklit, mis seda küsimust käsitleks ning tervist puudutatakse vaid 
pealiskaudselt. Temaatiline strateegia ei käsitle seda, et pestitsiidid võivad põhjustada 
erinevaid immunoloogilisi defekte, neurotoksilisi häireid ja isegi vähki. Selles ei tunnistata, et 
rasedad, lapsed ja looted on kõige ohualtim rühm.

Kuid teie raportöör tervitab siiski komisjoni esitletud arvukaid meetmeid, toetab 
asenduspõhimõtet, õhust pihustamise keelustamist, vähendatud käibemaksumäära keeldu, 
veekeskkonna tõhustatud kaitset, piiratud pestitsiidikasutusega või pestitsiidivabade alade 
kindlaksmääramist. Siiski tuleb luua „puhvertsoonid”, mis kaitseksid elanikkonda kokkupuute 
eest.


