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muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0373)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 251 ja artiklit 175, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0246/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit, samuti 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamusi (A6–0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik 
taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
saavutamiseks

Selgitus

Direktiivi kohased meetmed ei puuduta mitte kõiki pestitsiide, vaid üksnes 
  

1 ELT C … / ELTs seni avaldamata.
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taimekaitsevahendite kujul esinevaid pestitsiide. Komisjoni ettepanekus kasutatud mõiste 
„pestitsiidid” on seetõttu eksitav ja tuleks kogu direktiivi tekstis asendada sõnaga 
„taimekaitsevahendid”.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuli 2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ 
(millega võetakse vastu kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm) 
artiklite 2 ja 7 kohaselt tuleb pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks luua 
ühine õiguslik raamistik.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuli 2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ 
(millega võetakse vastu kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm) 
artiklite 2 ja 7 kohaselt tuleb 
taimekaitsevahendite säästva kasutamise 
saavutamiseks luua ühine õiguslik 
raamistik, võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2

(2) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmed peaksid täiendama ja ei tohi 
mõjutada meetmeid, mis on sätestatud 
muudes vastavates ühenduse õigusaktides, 
eelkõige määruses (EÜ) nr […] 
taimekaitsevahendite kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiivis 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta 
määruses (EÜ) nr 396/2005 taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidijääkide piirnormide ja 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise 
kohta.

(2) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmed peaksid täiendama ja ei tohi 
mõjutada meetmeid, mis on sätestatud 
muudes vastavates ühenduse õigusaktides, 
eelkõige määruses (EÜ) nr […] 
taimekaitsevahendite kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiivis 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta 
määruses (EÜ) nr 396/2005 taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidijääkide piirnormide ja 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise 
kohta ning toidualaste õigusnormide 
eeskirjades, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused.
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Selgitus

Selle täiendusega hõlmatakse toidualaste õigusnormide asjakohane valdkond. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3

(3) Liikmesriigid peaksid kasutama 
riiklikke tegevuskavasid, milles seatakse 
eesmärgiks pestitsiidide kasutamisest
tulenevate riskide, sealhulgas ohtude, ja 
sõltuvuse vähendamine ning 
kemikaalivaba taimekaitse edendamine
käesoleva direktiivi rakendamiseks.
Riiklikud tegevuskavad võib kooskõlastada 
ühenduse muude õigusaktide alusel 
koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
muude pestitsiidialaste ühenduse 
õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

(3) Käesoleva direktiivi rakendamise 
hõlbustamiseks peaksid liikmesriigid
kasutama riiklikke tegevuskavasid, mille 
abil vähendatakse taimekaitsevahendite 
kasutamisest tuleneda võivaid riske 
inimeste tervisele ja keskkonnale.
Riiklikud tegevuskavad võib kooskõlastada 
ühenduse muude õigusaktide alusel 
koostatud kõikide asjaomaste 
rakenduskavadega ning neid võib kasutada 
taimekaitsevahendite alaste muude 
ühenduse õigusaktidega seatud eesmärkide 
rühmitamiseks.

Selgitus

Käesoleva direktiivi ja riiklike tegevuskavade eesmärk peab olema riskide edasine 
vähendamine. Keemiliste taimekaitsevahendite vaba taimekaitse nõue ei ole praegu realistlik 
ja ei vii eesmärgile. Eesmärk peaks olema taimekaitse kõigi võimaluste ja meetodite 
ökoloogiliselt ja majanduslikult vastutustundlik kasutamine, et saaks ellu viia säästva 
põllumajanduse mõttes asukohale ja olukorrale vastavaid otsuseid.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse väljaõppesüsteemi turustajatele, 
nõustajatele ja professionaalsetele 
pestitsiidikasutajatele nii, et kõik, kes 
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, 
on täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste 
riskide vähendamiseks nii palju kui 
võimalik. Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust võib kooskõlastada 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta 

(6) Soovitatav on, et liikmesriigid seavad 
sisse välja- ja täiendõppe süsteemi
turustajatele, nõustajatele ja 
professionaalsetele taimekaitsevahendite 
kasutajatele nii, et kõik, kes kasutavad 
taimekaitsevahendeid praegu või edaspidi, 
on täielikult teadlikud võimalikest riskidest 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
asjakohastest meetmetest kõnealuste 
riskide vähendamiseks nii palju kui 
võimalik. Professionaalsete kasutajate 
väljaõppetegevust võib kooskõlastada 
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määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) raames organiseeritava tegevusega.

nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) raames organiseeritava tegevusega. 

Selgitus

Tuleks ette näha välja- ja täiendõppe meetmed turustajatele, nõustajatele ja 
professionaalsetele taimekaitsevahendite kasutajatele. Kasutajate ja müüjate kompetentsus on 
hädavajalik taimekaitsevahendite otstarbekohaseks ja nõuetekohaseks kasutamiseks. 

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid
võimalikke riske arvestades tuleks 
avalikkust pestitsiidide kasutamisega 
seonduvatest riskidest paremini teavitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate, 
jaemüüjate edastatava teabe ja muude 
asjakohaste meetmetega.

(7) Taimekaitsevahendite kasutamisest 
tulenevat kasu ja võimalikke riske 
arvestades tuleks avalikkust eelistest ja 
puudustest, kasust ja riskidest ning 
taimekaitsevahenditega vastutustundlikust 
ümberkäimisest ning nende rollist 
põllumajanduses ja toiduainete tootmises 
paremini teavitada.

Selgitus

Avalikkusele antav teave peaks olema objektiivne ja hõlmama taimekaitsevahendite 
kasutamisest tulenevaid riske ja kasu ning aitama kaasa taimekaitsevahenditega 
vastutustundlikule ümberkäimisele.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 10

(10) Pestitsiidide õhust pihustamine võib 
tekitada märkimisväärseid kahjusid 
inimeste tervisele ja keskkonnale, eelkõige 
pihustuse triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine üldiselt keelustada, 
võimaldades erandeid ainult juhul kui 
sellel on keskkonna suhtes selged eelised ja 
ka kasu, võrreldes muude
pihustusmeetoditega või kui ei ole muid 
praktiliselt rakendatavaid alternatiive.

(10) Õhust pihustamine võib tekitada 
märkimisväärseid kahjusid inimeste 
tervisele ja keskkonnale, eelkõige 
pihustuse triivi tõttu. Seepärast tuleks õhust 
pihustamine allutada 
autoriseerimismenetlusele, et tagada selle 
rakendamine ainult juhul, kui sellel on 
võrreldes muude meetoditega selged 
eelised ja ka kasu keskkonna suhtes, või 
kui ei ole muid praktiliselt rakendatavaid 
alternatiive.
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Selgitus

Õhust pihustamine on teatud olukordade, kohtade ja kultuuride puhul (kultuuri kõrgus, 
nakatunud kohad, epideemiad) töötlemistehnikana möödapääsmatu. Eesmärk peab olema 
mittebürokraatlike ja rakenduskõlblike eeskirjade sisseviimine õhust pihustamise kohta. Eriti 
kriisiolukordades on vajalik kiire reageerimine järsule kahjurite ründele.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 11

(11) Veekeskkond on pestitsiidide suhtes 
eriti tundlik. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee 
saastamise vältimisele ning võtta selleks 
vajalikke meetmeid, nagu kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine 
veepindade äärde, et vähendada triiviva 
pihustuse sattumist veekogudesse.
Kaitseribade mõõtmed sõltuvad eelkõige 
pinnaseomadustest, kliimast, voolusängi 
suurusest, samuti asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest.
Pestitsiidide kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
pestitsiidide kasutamist seetõttu 
võimalikult vähendada või võimaluse 
korral vältida.

(11) Veekeskkond on 
taimekaitsevahendite suhtes eriti tundlik. 
Seepärast tuleb erilist tähelepanu pöörata 
pinnavee ja põhjavee saastamise 
vältimisele ning võtta selleks vajalikke 
meetmeid, nagu kohaste kaitseribade 
rajamine või hekkide istutamine 
veepindade äärde, ja kasutada 
taimekaitsevahendeid nõuetekohaselt, et 
vähendada triiviva pihustuse sattumist 
veekogudesse. Kaitseribade mõõtmed 
sõltuvad eelkõige pinnaseomadustest, 
kliimast, voolusängi suurusest, samuti 
asjaomaste piirkondade 
põllumajanduslikest omadustest. 
Taimekaitsevahendite kasutamine 
joogiveevõtukohtades, transporditeedel või 
piki transporditeid, näiteks raudteedel, 
tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel 
võib tekitada veekeskkonna saastamise 
suurema riski. Sellistel aladel tuleks 
taimekaitsevahendite kasutamist seetõttu 
võimalikult vähendada või võimaluse 
korral vältida.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 12

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 
79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) ja nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 

(12) Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti 
ohtlik väga tundlikel aladel, näiteks 
nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 
79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) ja nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
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taimestiku kaitse kohta) kohaselt kaitstud 
Natura 2000 aladel. Muudes kohtades, 
nagu avalikes parkides, spordiväljakutel 
või laste mänguväljakutel, on üldsuse 
pestitsiididega kokkupuute risk kõrge.
Seega tuleks pestitsiidide kasutamist 
kõnealustes piirkondades võimalikult 
vähendada ja võimaluse korral vältida.

taimestiku kaitse kohta) kohaselt kaitstud 
Natura 2000 aladel. Looduskaitsega seotud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikke 
kaitsemeetmeid tuleks võtta nende sätete 
kohaselt. Muudes kohtades, nagu avalikes 
parkides, spordiväljakutel või laste 
mänguväljakutel, on üldsuse 
taimekaitsevahenditega kokkupuute risk 
kõrge. Seega tuleks taimekaitsevahendite 
kasutamist kõnealustes piirkondades 
võimalikult vähendada ja võimaluse korral 
vältida.

Selgitus

Natura 2000 alad, mis hõlmavad juba üle 15% ühenduse maismaaterritooriumist, sisaldavad 
suurel hulgal põllumajandus- ja metsamaid, millel taimekaitsevahendite kasutamine ei ole 
vastuolus kaitsealaste eesmärkidega. Siiski on mõttekas tuletada vastava viite kaudu meelde 
keskkonnakaitsealaseid õigusakte. 

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 13

(13) Pestitsiidide käitlemine, sealhulgas 
lahjendamine ja kemikaalide segamine 
ning töötlusseadmete puhastamine pärast 
kasutamist, ülejäägi väljalaskmine paagist, 
tühjad pakendid ja kasutamata pestitsiidid
võivad eriti kergesti põhjustada soovimatut 
kokkupuudet inimestega ja sattumist 
keskkonda. Seega on selliste tegevuste 
reguleerimiseks asjakohane ette näha 
erimeetmed, mis täiendavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivi 2006/12/EÜ (jäätmete 
kohta) artiklitega 4 ja 8 ning nõukogu 12. 
detsembri 1991. aasta direktiivi 
91/689/EMÜ (ohtlike jäätmete kohta) 
artiklitega 2 ja 5 ettenähtud meetmeid.
Kõnealused erimeetmed peaksid hõlmama 
ka mitteprofessionaalseid kasutajaid, sest 
ebaõiget käitlemist võib asjaomases 
kasutajarühmas ette tulla tõenäoliselt 
teadmatuse tõttu.

(13) Taimekaitsevahendite ebaõige 
käitlemine, sealhulgas lahjendamine ja 
kemikaalide segamine ning 
töötlusseadmete puhastamine pärast 
kasutamist, ülejäägi väljalaskmine paagist, 
tühjad pakendid ja kasutamata 
taimekaitsevahendid võivad eriti kergesti 
põhjustada soovimatut kokkupuudet 
inimestega ja sattumist keskkonda. Seega 
on selliste tegevuste reguleerimiseks 
asjakohane ette näha erimeetmed, mis 
täiendavad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/12/EÜ (jäätmete kohta) artiklitega 4 
ja 8 ning nõukogu 12. detsembri 1991. 
aasta direktiivi 91/689/EMÜ (ohtlike 
jäätmete kohta) artiklitega 2 ja 5 ettenähtud 
meetmeid. Kõnealused erimeetmed peaksid 
hõlmama ka mitteprofessionaalseid 
kasutajaid, sest ebaõiget käitlemist võib 
asjaomases kasutajarühmas ette tulla 
tõenäoliselt teadmatuse tõttu.
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Muudatusettepanek 11
Põhjendus 19

(19) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleb vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused,1

(19) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused,1

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 11).

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik, et kohandada tekst uue komiteemenetluse sätetega.

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite kujul esinevate 
pestitsiidide suhtes, nagu on määratletud 
määruses (EÜ) nr […], milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turuleviimist.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
taimekaitsevahendite suhtes, nagu on 
määratletud määruses (EÜ) nr […], milles 
käsitletakse taimekaitsevahendite 
turuleviimist.

Selgitus

Direktiivi kohased meetmed ei puuduta mitte kõiki pestitsiide, vaid üksnes 
taimekaitsevahendite kujul olevaid pestitsiide. Komisjoni ettepanekus kasutatud mõiste 
„pestitsiidid” on seetõttu eksitav ja tuleks kogu direktiivi tekstis asendada sõnaga 
„taimekaitsevahendid”.

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 pealkiri ning lõiked 1 ja 2

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
pestitsiididest tulenevate riskide ja

sõltuvuse vähendamist

Riiklikud tegevuskavad, mis käsitlevad 
taimekaitsevahendite kasutamisest 

tulenevate riskide vähendamist

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad, milles määratakse 
pestitsiididest tulenevate riskide, 
sealhulgas ohtude ning sõltuvuse 
vähendamise eesmärgid, meetmed ja 

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud 
tegevuskavad taimekaitsevahendite 
kasutamisest inimeste ja loomade tervisele 
ning keskkonnale tulenevate riskide
vähendamiseks. Riiklikud tegevuskavad 
võivad hõlmata ka piirkondlikke kavasid, 
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ajakavad. et võtta arvesse kohalikke eriolusid.
Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel kaaluvad liikmesriigid 
põhjalikult kavandatavate meetmete 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnamõjusid.

Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja 
läbivaatamisel võtavad liikmesriigid 
asjakohaselt arvesse

– kavandatavate meetmete sotsiaalseid, 
majanduslikke ja keskkonnamõjusid,
– tõhusa taimekaitse vajadusi,
– kavasid teiste ühenduse õigusaktide 
alusel, mis käsitlevad 
taimekaitsevahendite kasutamist, näiteks 
tegevuskavasid direktiivi 2000/60/EÜ 
alusel.

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid edastavad kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist oma riiklikud tegevuskavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile.

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta tagant ja kõikidest 
kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud 
muudatustest teatatakse põhjendamatu 
viivituseta komisjonile. Komisjon loob 
veebilehe, mille abil antakse avalikkusele 
teavet riiklike tegevuskavade, nende 
muudatuste ja elluviimise oluliste 
tulemuste kohta.

Selgitus

Erinevate kohalike tingimuste tõttu taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb arvestada ka 
piirkondlikke kavasid. Üks riiklike tegevuskavade olulisi elemente on avalikkuse kaasamine. 
Seetõttu on mõttekas teha kõnealused kavad, muudatused ja elluviimise tulemused 
kättesaadavaks veebilehe kaudu.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 5

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase väljaõppe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad, turustajad ja 
nõustajad saavad asjaomase välja- või 
täiendõppe taimekaitsevahendite säästva 
kasutamise alal. 
Teadmised taimekaitsevahendite 
asjatundliku kasutamise kohta peavad 
olema osaks kõigi professionaalsete 
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kasutajate väljaõppest.
Väljaõpe kavandatakse selliselt, et on 
tagatud piisavate teadmiste omandamine I 
lisas loetletud teemadel.

Välja- või täiendõpe kavandatakse selliselt, 
et on tagatud piisavate teadmiste 
omandamine I lisas loetletud teemadel.

2. Kahe aasta jooksul pärast artikli 20 
lõikes 1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid tunnistuste süsteemid, mis 
annavad tõendust terve väljaõppekursuse 
läbimisest, mis käsitleb vähemalt I lisas 
loetletud teemasid.

2. Kahe aasta jooksul pärast artikli 20 
lõikes 1 osutatud kuupäeva kehtestavad 
liikmesriigid hindamissüsteemi. Vastavate 
tunnistuste alusel tõendatakse piisavaid 
teadmisi I lisa sisu kohta. Süsteemiga 
reguleeritakse tunnistuse andmise 
eeltingimused, selle kehtivusaeg ning selle 
äravõtmine.

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3
osutatud korra kohaselt muuta I lisa selle 
kohandamiseks tehniliste ja teaduslike 
saavutustega.

3. Komisjon võib artikli 18 lõikes 2
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt muuta I lisa selle kohandamiseks 
tehniliste ja teaduslike saavutustega.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid aitama käesoleva direktiivi põhinõuete täitmisele kaasa ka vastava 
välja- või täiendõppe pakkumise kaudu. Vastava ettevalmistuse saanud isikute puhul võib 
piisata ka üksikute aspektide süvendamisest. 

Muudatusettepanek 15
Artikkel 6

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt toksiliste või väga 
toksiliste pestitsiidide klassi kuuluvaid 
pestitsiide müüvate turustajate juures 
töötab vähemalt üks isik, kellel on artikli 5 
lõikes 2 osutatud tunnistus ja kes on 
müügikohas kohapeal kättesaadav, et 
teavitada kliente pestitsiidide kasutamisest.

1. Liikmesriigid tagavad, et
taimekaitsevahendeid müüvate turustajate 
juures töötab vähemalt üks isik, kellel on 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistus ja kes 
on müügikohas kohapeal kättesaadav, et 
teavitada kliente taimekaitsevahendite 
kasutamisest. Tunnistus ei tohi olla vanem 
kui 7 aastat.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
mittelubatud pestitsiide müüakse ainult 
professionaalsetele kasutajatele, kellel on 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistus.
3. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks 
ettenähtud pestitsiidide turustajad annavad 

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
taimekaitsevahendite turustajad annavad 
müügi juures vajalikku teavet 
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vajalikku teavet müüdavate pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide, eriti ohtude, 
ohutu ladustamise, käitlemise ja töötlemise 
ning ka kõrvaldamise kohta.

taimekaitsevahendite asjatundliku 
kasutamise, eriti võimalike riskide, 
kokkupuute, nõuetekohase ladustamise, 
käitlemise ja töötlemise ning ka 
kõrvaldamise kohta. See kehtib ka 
Interneti kaudu müügi korral.
Kui ostjal on artikli 5 lõikes 2 osutatud 
tunnistus, piisab taimekaitsevahendite 
soetamiseks selle esitamisest.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Lõigetega 1 ja 2 ettenähtud meetmed 
rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
artikli 20 lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Selgitus

Taimekaitsevahendeid müüvad turustajad peavad võtma tarvitusele piisavaid 
ettevaatusabinõusid, et anda klientidele müügi juures teavet taimekaitsevahendite 
asjatundliku kasutamise, võimalike riskide, nende nõuetekohase ladustamise, käitlemise, 
nendega töötlemise ja nende kõrvaldamise kohta.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 7

Liikmesriigid edendavad ja pakuvad
pestitsiidialase teadlikkuse tõstmise 
programme ning teabe kättesaadavust 
avalikkusele, eelkõige seoses nende 
tervishoiu- ja keskkonnamõjudega ning 
kemikaalivabade alternatiividega.

Liikmesriigid edendavad ja hõlbustavad
taimekaitsevahenditega vastutustundliku 
ümberkäimisega seotud 
teavitusprogramme ning teabe 
kättesaadavust avalikkusele, eelkõige mis 
puudutab nende rolli põllumajanduses ja 
toiduainete tootmises, kasu ja riske ning 
võimalikke tervise- ja keskkonnamõjusid
ning kemikaalivabasid alternatiive.

Selgitus

Teavitusprogrammid peaksid objektiivsed ning hõlmama taimekaitsevahendite kasutamisega 
seotud eeliseid ja puudusi.

Muudatusettepanek 17
Artikli 8 lõike 1 teine a lõik (uus)

Ülevaatuse intervall ei ületa nelja aastat.
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Muudatusettepanek 18
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon võib artikli 18 lõikes 3
osutatud korra kohaselt muuta II lisa selle 
kohandamiseks tehniliste saavutustega.

5. Komisjon võib artikli 18 lõikes 2
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt muuta II lisa selle kohandamiseks 
tehniliste saavutustega.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik, et kohandada tekst uue komiteemenetluse sätetega.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 9

1. Liikmesriigid keelustavad õhust 
pihustamise, kooskõlas lõigetega 2–6.

1. Liikmesriigid reguleerivad 
taimekaitsevahendite õhust pihustamise. 

2. Liikmesriigid määravad kindlaks ja 
teevad teatavaks põllukultuurid, piirkonnad 
ja erilised töötlemisnõuded juhtudel, mille 
puhul võib erandina lõikest 1 lubada õhust 
pihustamist.

Nad määravad kindlaks ja teevad teatavaks 
põllukultuurid, piirkonnad ja erilised 
töötlemisnõuded juhtudel, mille puhul võib 
lubada õhust pihustamist. 

Seejuures kirjutavad nad ette vähemalt 
järgmised kriteeriumid:

3. Liikmesriigid määravad asutused, kes 
on pädevad lubama erandeid, ning 
teatavad nendest komisjonile.
4. Erandid on lubatavad ainult juhtudel, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
(a) ei või olla muid praktiliselt
rakendatavaid alternatiive või peavad 
olema selged eelised seoses väiksema 
mõjuga tervisele ja keskkonnale, võrreldes 
pestitsiididega töötlemisega maapinnalt;

a) ei või olla muid praktiliselt 
rakendatavaid alternatiive või peavad 
olema selged eelised seoses näiteks
väiksema mõjuga tervisele ja keskkonnale, 
võrreldes taimekaitsevahenditega 
töötlemisega maapinnalt;

(b) kasutatavad pestitsiidid peavad olema 
õhust pihustamiseks spetsiaalselt lubatud;

b) kasutada tohib ainult 
taimekaitsevahendeid, mis ei ole õhust 
pihustamiseks keelatud. Arvesse võetakse 
taimekaitsevahendite kasutamise 
võimalikke mõjusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale ning praktiliselt 
rakendatavate alternatiivide olemasolu;

(c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 

c) õhust pihustamist teostaval operaatoril 
peab olema artikli 5 lõikes 2 osutatud 
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tunnistus. tunnistus;
c a) helikopterite kasutamisel peavad 
helikopteri pihustuskandurid olema 
varustatud pihustusotsakutega, et 
vähendada pihustuse triivi. 

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

2. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud.

5. Professionaalne kasutaja, kes soovib 
pestitsiide õhust pihustada, peab esitama 
pädevale ametiasutusele taotluse koos 
andmetega, mis tõendavad, et lõikes 4 
osutatud tingimused on täidetud.

Loas peavad olema täpsustatud elanike ja 
kõrvalseisjate hoiatamiseks ning 
pihustatavat ala ümbritseva keskkonna 
kaitsmiseks vajalikud meetmed.

6. Pädevad ametiasutused peavad tehtud 
erandite registrit.

3. Pädevad ametiasutused peavad õhust 
pihustamise registrit.

(Komisjoni teksti lõikest 5 saab parlamendi poolt muudetud tekstis lõike 2 esimene lõik; 
komisjoni teksti lõike 4 viimasest lõigust saab muudetud tekstis lõike 2 teine lõik.)

Selgitus

Õhust pihustamine on teatud olukordade, kohtade ja kultuuride puhul (kultuuri kõrgus, 
nakatunud kohad, epideemiad) töötlemistehnikana möödapääsmatu. Eesmärk peab olema 
mittebürokraatlike ja rakenduskõlblike eeskirjade sisseviimine õhust pihustamise kohta. Eriti 
kriisiolukordades on vajalik kiire reageerimine järsule kahjurite ründele.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 10

1. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiidide
kasutamisel veekogude läheduses 
eelistatakse:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
taimekaitsevahendite kasutamisel 
veekogude läheduses eelistatakse:

(a) tooteid, mis ei ole veekeskkonnale 
ohtlikud;

a) toodete valikut, mis ei mõjuta 
veekeskkonda; 

(b) kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
sealhulgas vähese pihustusnihkega 
seadmeid.

b) kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
sealhulgas vähese triiviga 
pihustusseadmeid.

2. Liikmesriigid tagavad, et voolusängiga
külgnevatel aladel luuakse asjaomased 
kaitseribad, kus ei tohi pestitsiide 
kasutada ega ladustada, ja eelkõige 

2. Liikmesriigid tagavad sobivate 
meetmete abil, et riiklikud tegevuskavad 
sisaldavad meetmeid voolusängide ja 
eelkõige kaitsevööndite kaitsmiseks, mis 
on rajatud joogiveevõtukohtade kaitseks 
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kaitseribad joogiveevõtukohtade kaitseks 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 
lõikele 3.

Kaitseribade mõõtmed määratakse 
kindlaks reostusohu ja asjaomase 
piirkonna põllumajanduslike omaduste 
põhjal.

vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 
lõikele 3. Seejuures arvestatakse 
taimekaitsevahendite triivi või valgumise 
tõttu tekkiva reostuse riske ning 
asjaomase piirkonna omadusi.

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata 
pealekantavate pestitsiidide triivi õhus 
vahetult voolusängiga külgneval alal 
vähemalt püstiste põllukultuuride, 
sealhulgas viljapuuaedade, 
viinamarjaistanduste ja humalaaedade 
puhul.

3. Liikmesriigid tagavad asjaomaste 
meetmete võtmise, et piirata 
taimekaitsevahendite triivi õhus vahetult 
voolusängiga külgneval alal vähemalt 
püstiste põllukultuuride, sealhulgas 
viljapuuaedade, viinamarjaistanduste ja 
humalaaedade puhul.

4. Liikmesriigid tagavad, et pestitsiididega 
töötlemist vähendatakse või välditakse nii 
palju kui võimalik teede ja raudteeliinide
ääres, väga läbilaskvatel pindadel või 
muudel infrastruktuuridel, mis asuvad 
pinna- või põhjavee läheduses või 
tihendatud pindadel, kus on suur risk, et 
pestitsiid võib valguda pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse.

4. Liikmesriigid tagavad sobivate 
meetmete abil, et taimekaitsevahenditega 
töötlemisel teedel ja raudteeliinidel või 
nende ääres, väga läbilaskvatel pindadel 
või muudel infrastruktuuridel, mis asuvad 
pinna- või põhjavee läheduses või 
tihendatud pindadel vähendatakse nii 
palju kui võimalik taimekaitsevahendi
pinnavette või 
kanalisatsioonisüsteemidesse valgumise 
riski või võimalusel välistatakse see 
täielikult.

Selgitus

Vee raamdirektiivis on ette nähtud põhilised eeskirjad ja meetmed veekeskkonna kaitseks. Vee 
raamdirektiivi rakendamisel tuleb olla taimekaitsevahendite kasutamise suhtes siiski eriti 
tähelepanelik. Seetõttu tuleb riiklikes tegevuskavades ühemõtteliselt ja selgelt reguleerida, 
mida tuleb taimekaitsevahendite kasutamise juures jälgida, pidades silmas ka töötlemist, 
vahemaid (kaitseribad) ja ladustamist voolusängide ja veekaitsealade piirkonnas.

Muudatusettepanek 21
Artikli 11 lõige 2

Punktis b osutatud keelustamise või 
piiramise aluseks võivad olla asjakohased 
riskihinnangud.

Punktides a ja b osutatud meetmete
aluseks on asjakohased riskihinnangud.
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Muudatusettepanek 22
Artikkel 13

Integreeritud kahjuritõrje Head taimekaitsealased kutsetavad ja 
integreeritud kahjuritõrje

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et edendada väheste 
pestitsiididega maaviljelust, sealhulgas 
integreeritud kahjuritõrjet, ja tagada, et 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
seavad sihiks kõikide põllukultuuride 
alaste kaitsevahendite 
keskkonnasõbralikuma kasutamise, võttes 
võimaluse korral prioriteediks ohutumad 
alternatiivid, ja üldiselt sama 
kahjuriprobleemi puhul kättesaadavate 
toodete hulgast inimeste tervisele ja 
keskkonnale minimaalse mõjuga tooted.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
professionaalsed kasutajad kasutavad III 
lisas kirjeldatud üldisi kriteeriume heade
taimekaitsealaste kutsetavade kohta.

2. Liikmesriigid loovad kõik integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

2. Liikmesriigid võtavad sobivaid 
meetmeid, et edendada vähese 
taimekaitsevahendite kasutusega 
meetodeid, näiteks integreeritud 
kahjuritõrje meetodit.

3. Liikmesriigid tagavad eelkõige, et 
põllumajandustootjate käsutuses on 
kahjurijärelevalve ning integreeritud 
kahjuritõrje alased otsustussüsteemid ja -
vahendid, sealhulgas artiklile 5 vastavad 
väljaõppesüsteemid, samuti 
nõustamisteenused.

3. Liikmesriigid loovad integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste 
tingimuste loomist.

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 30. 
juuniks 2013 aru lõigete 2 ja 3 
rakendamise kohta ning eelkõige selle 
kohta, kas olemas on integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused

4. Liikmesriigid tagavad, et IV lisas 
kirjeldatud üldisi kriteeriume saab 
kasutada integreeritud kahjuritõrje
eeskujuna.

5. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 rakendavad kõik 
professionaalsed pestitsiidikasutajad 
integreeritud kahjuritõrje üldisi 
standardeid.

5. III ja IV lisa muudatused võetakse 
vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6. Liikmesriigid kehtestavad kõik 
vajalikud soodustused, et innustada 
põllumajandustootjaid rakendama igale 
põllukultuurile kohandatud integreeritud 

6. Liikmesriigid kehtestavad sobivad
soodustused, et innustada 
professionaalseid kasutajaid rakendama 
kultuuri- või sektorispetsiifilisi 
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kahjuritõrje alaseid standardeid. integreeritud kahjuritõrje juhendeid, milles 
võetakse arvesse IV lisas kirjeldatud üldisi 
kriteeriume. Sellised juhendid võivad 
koostada ka professionaalsete kasutajate 
organisatsioonid. Liikmesriigid võtavad 
oma riiklikes tegevuskavades vastavalt 
artiklile 4 arvesse sobivaid juhendeid. 

7. Lõikes 5 osutatud integreeritud 
kahjuritõrje üldised standardid 
arendatakse välja kooskõlas määruse 
(EÜ) nr […] artiklis 52 sätestatud 
menetlusega.

7. Liikmesriigid esitavad komisjonile 30. 
juuniks 2013 aruande lõigete 1 kuni 4 
rakendamise kohta ning eelkõige selle 
kohta, kas on olemas integreeritud 
kahjuritõrje rakendamiseks vajalikud 
tingimused.

8. Lõike 6 kohased konkreetsetele 
põllukultuuridele kohandatud 
integreeritud kahjuritõrje standardid võib 
välja arendada kooskõlas direktiivi 
98/34/EÜ artikli 6 lõikes 3 sätestatud 
menetlusega.

Selgitus

Luuakse ELi ühtsed kriteeriumid heade taimekaitsealaste kutsetavade ja integreeritud 
kahjuritõrje kohta. Vastavaid kriteeriume konkretiseeritakse III ja IV lisas veelgi, et 
lihtsustada rakendamist liikmesriikide tasandil. Kohandused teaduslike ja tehniliste teadmiste 
tasemega toimuvad vastavalt uue komiteemenetluse sätetele.

Muudatusettepanek 23
Artikli 14 lõige 1

1. Komisjon arendab kooskõlas artikli 18 
lõikes 3 osutatud menetlusega välja 
ühtlustatud riskinäitajad. Kõnealuste 
näitajate vastuvõtmiseni võivad 
liikmesriigid jätkata olemasolevate riiklike 
näitajate kasutamist või võtta vastu muid 
asjakohaseid näitajaid.

1. Komisjon arendab vastavalt artikli 18 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele välja ühtlustatud 
riskinäitajad. Kõnealuste näitajate 
vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid jätkata 
olemasolevate riiklike näitajate kasutamist 
või võtta vastu muid asjakohaseid 
näitajaid.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik, et kohandada tekst uue komiteemenetluse sätetega.

Muudatusettepanek 24
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Artikkel 15

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aru direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest ning 
teeb vajaduse korral 
muudatusettepanekuid.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt, kuid siiski 
vähemalt iga viie aasta tagant aru 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudest ning teeb vajaduse korral 
muudatusettepanekuid.

Selgitus

Ühtne kontrollimine on mõttekas, et teha kindlaks suundumused. 

Muudatusettepanek 25
Artikli 18 lõiked 2 ja 3

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

2. Käesolevale lõikele viitamisel
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse otsuse 
artiklis 8 sätestatut. Otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse 
tähtajaks kolm kuud.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik, et kohandada tekst uue komiteemenetluse sätetega.

Muudatusettepanek 26
I lisa pealkiri ja sissejuhatav osa

Väljaõppekavad Välja- või täiendõppe kavad
Väljaõppekavad koostatakse selliselt, et on 
tagatud piisavate teadmiste omandamine 
järgmistel teemadel:

Välja- või täiendõppe kavad koostatakse 
selliselt, et on tagatud piisavate teadmiste 
omandamine järgmistel teemadel:

Selgitus
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Käesoleva muudatusettepanekuga kohandatakse I lisa vastavalt artiklile 5 (vrd 
muudatusettepanek artikli 5 kohta).

Muudatusettepanek 27
II a lisa (uus)

II a lisa
Heade taimekaitsealaste kutsetavade 
kriteeriumid
1. Tõkestusmeetmed
– viljelussüsteemid, kultuurid, külvikorrad 
ja mullaharimine ning külvi- ja 
istutusajad valitakse vastavalt asukohale 
ja olukorrale nii, et kahjurite rünnet ei 
soodustata;
– eelistatavalt valitakse välja sordid, mis 
on peamiste asukohale iseloomulike 
kahjulike organismide suhtes taluvad või 
resistentsed.
2. Ründe hindamine
– sobivate taimekaitsemeetmete üle
otsustamiseks kasutatakse nõustamist;
– jälgitakse taimede, taimekoosluste ja 
taimsete saaduste arengut ja nende 
tervislikku seisundit. Kahjulike 
organismide rünnet hinnatakse 
taimekaitsemeetmete vajalikkuse 
seisukohast.
3. Taimekaitsevahendite kasutamine 
– kui teisi praktiliselt rakendatavaid 
taimekaitsemeetmeid kasutada ei saa, on 
taimekaitsevahendi kasutamine võimalik; 
– kasutatakse ainult sobivaid, vastava 
kasutusala jaoks lubatud 
taimekaitsevahendeid vastavalt 
kasutusjuhendile;
– töötlemisvedeliku valmistamisel 
järgitakse erilisi ettevaatusabinõusid 
kasutaja, kolmandate isikute ja 
looduskeskkonna kaitseks; 
– professionaalsel kasutajal on artikli 5 
kohane tunnistus; 
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– kasutatakse ainult sobivaid ja 
töökindlaid taimekaitseseadmeid, millele 
on tehtud artikli 8 kohane ülevaatus;
– triivi välditakse igati;
– lahuse jäägid ja puhastusvedelikud 
pritsitakse töödeldavale pinnale sobivas 
lahjenduses. Ettevõtte äravoolu või 
kanalisatsiooni juhtimine on vastuolus 
heade kutsetavadega.

Selgitus

Vastavalt artiklile 13 (vrd muudatusettepanek artikli 13 kohta) tuleb II a lisas (uus) kirjeldada 
üldised kriteeriumid heade taimekaitsealaste kutsetavade kohta professionaalsete kasutajate 
jaoks.

Muudatusettepanek 28
II b lisa (uus)

II b lisa
Integreeritud kahjuritõrje üldised 
kriteeriumid
1. Tõkestusmeetmed kahjulike 
organismide tõrjeks hõlmavad:
– sobivaid külvikordi;
– kohandatud viljelustehnikate ja 
-meetodite kasutamist (nt mulla külviks 
ettevalmistamise, külviaja ja -tiheduse, 
külvi, konserveeriva mullaharimise ja 
otsekülvi, hügieenimeetmete, puude 
hoolduslõikuse valdkonnas);
– resistentsete/taluvate sortide kasvatamist 
ning sertifitseeritud seemne ja 
istutusmaterjali kasutamist;
– tasakaalus olevat väetamist, 
maaparandust ja niisutust/vihmutust 
vastavalt headele kutsetavadele;
– kahjulike organismide 
põllumajandusseadmete kaudu levitamise 
vältimist (nt korrapärase puhastamise 
abil);
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– asjakohaste kasulike organismide 
kaitset ja edendamist, nt kohandatud 
taimekaitsemeetmete kaudu või 
keskkonnainfrastruktuuri kasutamise 
kaudu külvipinnal või väljaspool seda.
2. Taimiku seire viiakse võimalusel alati 
läbi kohaste meetodite ja protseduuride 
abil. Siia hulka kuuluvad teaduslikult 
põhjendatud ja praktiliselt rakendatavad 
prognoosi-, hoiatus- ja 
diagnoosisüsteemid ning professionaalse 
nõustamise kasutamine.
3. Taimiku seire alusel otsustab 
professionaalne kasutaja, kas ja millal 
rakendada otseseid taimekaitsemeetmeid. 
Seejuures on otsuse langetamisel 
olulisteks komponentideks teaduslikult 
põhjendatud kahjuläved, kui need on 
olemas ja praktiliselt rakendatavad. 
Selliseid piirkondlikke kahjulävesid 
võetakse arvesse enne taimekaitsevahendi 
kasutamist.
4. Keemilistele taimekaitsevahenditele 
eelistatakse bioloogilisi, füüsilisi ja teisi 
mittekeemilisi protseduure, kui neilt võib 
oodata rahuldavat tõrjet ja arvesse on 
võetud majanduslikke mõjusid.
5. Kasutatav taimekaitsevahend on 
võimalikult sihtorganismi-spetsiifiline ja 
sellel on vähimad kõrvalmõjud kasutajale, 
mitte-sihtorganismidele ja keskkonnale.
6. Professionaalne kasutaja peab 
taimekaitsevahendite kasutamise ja muu 
vahelesegamise puhul silmas vajalikku 
määra, nt kasutuskoguste ja -kordade 
vähendamist või pindala osalist töötlemist. 
Seejuures peetakse silmas, et saavutatakse 
soovitud tõrjetulemus ja ei tugevdata 
sihtorganismide resistentsuse 
väljakujunemist.
7. Kui on teada taimekaitsevahendite 
suhtes resistentsuse väljakujunemise 
riskid ja seetõttu muutub vajalikuks 
sagedasem taimekaitsevahendite 
kasutamine või kasutatavate koguste 
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suurendamine, kasutatakse olemasolevaid 
strateegiaid resistentsuse vältimiseks, et 
säilitada taimekaitsevahendite tõhusus. 
See hõlmab eelkõige toimeaine vahetust 
erinevate toimemehhanismidega 
toimeainete vastu.
8. Professionaalne kasutaja kontrollib 
taimekaitsevahendite kasutamist 
kajastavate dokumentide ning taimiku 
seire põhjal oma meetmete tõrjetulemust.

Selgitus

Vastavalt artikli 13 lõikele 4 (vrd muudatusettepanek artikli 13 kohta) tuleb II b lisas (uus) 
kirjeldada kriteeriumid, mis on integreeritud kahjuritõrje eeskujuks.
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SELETUSKIRI

Taust

Otsusega kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vastuvõtmise kohta tõdesid Euroopa
Parlament ja nõukogu, et tuleb veelgi vähendada taimekaitsevahendite mõju inimeste tervisele 
ja keskkonnale. Nad rõhutavad vajadust saavutada pestitsiidide keskkonda säästvam 
kasutamine ja esitavad kahetasandilise lähenemise:
– asjaomase õigusliku raamistiku täielik rakendamine ja kohane läbivaatamine,
– pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia väljaarendamine.

Oma teatises „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” (KOM(2006) 372) 
esitab komisjon mitmed meetmed, mille abil strateegiat ellu rakendada. Käesolev direktiivi 
ettepanek aitab kaasa temaatilise strateegia rakendamisele, pidades silmas tegevusraamistiku 
loomist taimekaitsevahendite säästva kasutamise jaoks.

Reguleerimisala

Raportöör on arvamusel, et esitatud direktiivi ettepaneku pealkiri on arusaamatusi tekitav. 
Nagu komisjon ise tunnistab, puudutab direktiivi ettepanek pestitsiidide ühe erirühma –
nimelt taimekaitsevahendite kujul esinevate pestitsiidide – reguleerimist. Seetõttu tuleks kogu 
direktiivi tekstis asendada mõiste „pestitsiidid” mõistega „taimekaitsevahendid”. See tuleks 
kogu direktiivi tekstis selgesõnaliselt selgeks teha. Sellega ei välistata reguleerimisala 
hilisemat võimalikku laiendamist, kuid seda tuleks Euroopa Parlamendiga konsulteerida. 

Eesmärgi püstitus

Vastavalt kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi ning pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia ettekirjutustele peab raportööri arvamuse kohaselt olema direktiivi 
raames esmajoones eesmärgiks vähendada taimekaitsevahendite kasutamisega seotud riske ja 
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavad meetmed peavad olema siiski 
proportsionaalsed. Selles suhtes tuleb arvesse võtta ka taimekaitsevahendite kasutamisega 
seotud olla võivaid eeliseid, näiteks toodangu kvaliteedi ja saakide maksimeerimise 
seisukohast vaadatuna.

Riiklikud tegevuskavad

Raportöör jagab komisjoni arvamust, et taimekaitsevahendite kasutamise riskide 
vähendamisele kaasa aitamine riiklike tegevuskavade raames peaks olema esmajoones 
liikmesriikide asi. Ainult nii on võimalik erinevaid tingimusi ja olusid kohalikul tasandil 
asjakohaselt arvesse võtta.

Asjatundlikkus ja teave

Raportööri arvamuse kohaselt peaksid professionaalsed kasutajad, turustajad ja nõustajad 
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parandama vastavate välja- ja täiendõppe meetmete abil oma teadmisi taimekaitsevahenditega 
nõuetekohase ümberkäimise alal. Avalikkust tuleks vastavate programmide abil sobival viisil 
teavitada võimalustest taimekaitsevahenditega nõuetekohaseks ümberkäimiseks.

Tehnilised eeskirjad

Pestitsiididega töötlemise seadmetele tuleks korrapäraste ajavahemike järel teha tehniline 
ülevaatus. Õhust pihustamise peavad raportööri arvamuse kohaselt reguleerima liikmesriigid 
täpselt kindlaks määratud eeltingimuste abil. 

Veekeskkond

Vee raamdirektiivis on ette nähtud põhilised eeskirjad ja meetmed veekeskkonna kaitseks. 
Vee raamdirektiivi rakendamisel tuleb olla taimekaitsevahendite kasutamise suhtes siiski eriti 
tähelepanelik. Seetõttu tuleb riiklikes tegevuskavades ühemõtteliselt ja selgelt reguleerida, 
mida tuleb taimekaitsevahendite kasutamise juures jälgida, pidades silmas ka töötlemist, 
vahemaid (kaitseribad) ja ladustamist voolusängide ja veekaitsealade piirkonnas. 

Head taimekaitsealased kutsetavad ja integreeritud kahjuritõrje

Raportööri arvamuse kohaselt on ka tulevikus vaja taimekaitset sihipäraselt edasi arendada. 
Seetõttu on edaspidi vajalikud kaks tasandit: head kutsetavad ja integreeritud kahjuritõrje. III 
ja IV lisas esitatud kriteeriumid kirjeldavad heade taimekaitsealaste kutsetavade ja 
integreeritud kahjuritõrje raame Euroopa Liidus. 
Head taimekaitsealased kutsetavad peavad piiritlema põhinõuded, mida peab täitma igaüks, 
kes taimekaitsemeetmeid rakendab.
Võttes arvesse piirkondlikke tingimusi (nt põllumajanduse, ilmastiku ja looduskeskkonna), 
sõnastavad liikmesriigid või kutseorganisatsioonid IV lisas kirjeldatud integreeritud 
kahjuritõrje üldiste kriteeriumide alusel kultuuri- või sektorispetsiifilised integreeritud 
kahjuritõrje juhendid. Integreeritud kahjuritõrje on taimekaitse eeskujuks Euroopa Liidus ja 
seega uuenduste mootoriks taimekaitse jaoks. Integreeritud kahjuritõrje võib hõlmata ka 
meetmeid, mis lepivad suuremate majanduslike riskidega, et saavutada taimekaitsevahendite 
kasutamise vähendamine ja vähendada kasutamisest tulenevaid riske. Nimetatud juhendite 
kasutamine on vabatahtlik ja seda võidakse edendada erisoodustuste abil.
Teatavate ajavahemike järel tuleks üle vaadata, mil määral tuleb üldisi kriteeriume heade 
taimekaitsealaste kutsetavade kohta ja üldisi kriteeriume integreeritud kahjuritõrje kohta 
kohandada teaduslike ja tehniliste teadmiste tasemega ning üldise arenguga. Vastavad 
kohandused peaksid toimuma vastavalt komiteemenetlusele. Oluliseks aluseks arutelule lisade 
üle saavad olema liikmesriikide aruanded.
Kahetasandilise lähenemisviisi abil tagatakse, et alati on olemas ka võimalus keskkonna heaks 
rohkem ära teha ja selle eest vajaduse korral ka kompenseeritud saada. Teiselt poolt pakuvad 
head kutsetavad stiimuli töötada vastavalt integreeritud kahjuritõrje eeskujule.
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