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(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0388)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ,artikli 37 lõiget 2 ja artikli 152 
lõiget 4, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0245/2006);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 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
<Article>Preambul 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 
2 ning artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 152 lõike 
4 punkti b ja artikli 175 lõiget 1,

Selgitus

Ettepaneku põhjenduse 8 kohaselt on käesoleva määruse eesmärk tagada inimeste ja loomade 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse. Õigusliku aluse valik peaks kajastama 
määruse taotlust ja eesmärki. Õiguslikku topeltalust kasutatakse vaid juhul, kui järgitakse 
mitut omavahel lahutamatult seotud eesmärki, nagu käesolevas ettepanekus.
Artiklit 37 kasutati 1991. aastal, kui asutamislepinguga ei sätestatud veel inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse konkreetset õiguslikku alust. Selle kasutamine siin ei ole enam asjakohane.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

(4) Lihtsustamise huvides peaks uue 
õigusaktiga tunnistama kehtetuks ka 
nõukogu 21. detsembri 1978. aasta 
direktiivi 79/117/EMÜ, millega keelatakse 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimine ja 
kasutamine.

(4) Lihtsustamise huvides peaks uue 
õigusaktiga tunnistama kehtetuks ka 
nõukogu 21. detsembri 1978. aasta 
direktiivi 79/117/EMÜ, millega keelatakse 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimine ja 
kasutamine. Käesolevas määruses tuleks 
siiski säilitada direktiivi 79/117/EMÜ 
peamised põhimõtted.

Selgitus

On vajalik, et kehtetuks tunnistatud direktiivi sisu võetaks üle uude õigusakti.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6

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

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

Selgitus

Käesoleva põhjenduse sõnastus peaks olema täpsem.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 7

(7) Taimekaitsevahendid võivad avaldada 
taimsetele saadustele ka mittesoovitavat 
mõju. Nende kasutamisega võivad 

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

kaasneda riskid, ohud ning lühi- ja 
pikaajaline kahjulik mõju inimestele, 
loomadele ja keskkonnale, eriti – kuid 
mitte ainult – juhul, kui need viiakse 
turule ilma ametlike testide ja lubadeta 
ning kui neid kasutatakse ebaõigesti.
Seetõttu tuleb vastu võtta ühtlustatud 
eeskirjad taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta.

Selgitus

Taimekaitsevahendid ei kätke endas üksnes riske ja ohte inimestele, loomadele ja 
keskkonnale. Need võivad kaasa tuua ka lühi- ja pikaajalist kahjulikku mõju inimestele, 
loomadele ja keskkonnale, isegi siis, kui neid kasutatakse lubatud viisil.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 8

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

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

Selgitus

Embrüod, looted ja imetavad naised tuleks selgesõnaliselt ära mainida, et 
neurotoksikoloogilisele mõjule rohkem rõhku panna (vt Grandjean P, Landrigran, P: „The 
Lancet”, kd 368, väljaanne 9553 (2006), lk 2167).

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Selleks et vältida loomkatseid, tuleks 
käesoleva määruse kohaldamisel teha 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Käesolev määrus ja 
õigusaktid, millega kehtestatakse 



PE 388.326v01-00 8/79 PR\662101ET.doc
Freelance-tõlge

ET

andmenõuded toimeainete, 
taimekaitsevahendite, taimekaitseainete ja 
sünergistide jaoks, peaksid tagama, et 
katsed selgroogsete loomadega viidaks 
miinimumini ja et välditaks topeltkatseid, 
ning edendama muude katsete kui 
loomkatsete meetodeid ja arukaid 
katsestrateegiaid.

Selgitus

Kooskõlas loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis sisalduva nõudega, et ühendus ja 
liikmesriigid võtavad poliitika sõnastamisel ja elluviimisel täielikult arvesse loomade heaolu 
käsitlevaid nõudeid, tuleks lisada, et loomkatsed hoitakse absoluutse miinimumi tasemel ja 
viiakse läbi vaid viimase abinõuna ning et edendatakse alternatiivide kasutamist. Ka see on 
kooskõlas REACHi nõuetega.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9

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

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

Selgitus

Kõikides liikmesriikides ühesuguse keskkonnakaitse taseme jaoks, mis võiks mõnes 
liikmesriigis tuua kaasa põhjavee väiksema kaitse, ei ole põhjust. Kogu ELis tuleb siiski 
tagada rahvatervise kõrge kaitstuse tase.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 13

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema 
ajaliselt piiratud. Heakskiidu kehtivuse 
periood peaks olema proportsionaalne 

(13) Ohutuse huvides peaks toimeaine 
heakskiidu kehtivuse periood olema 
ajaliselt piiratud. Heakskiidu kehtivuse 
periood peaks olema proportsionaalne 
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selliste ainete kasutamisest tulenevate 
võimalike ohtudega. Otsuse tegemisel 
heakskiidu pikendamise kohta tuleks 
arvesse võtta vastavaid aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel 
saadud kogemusi ning teaduse ja 
tehnoloogia alal toimunud arenguid. Pärast 
esmakordset pikendamist tuleks selliseid 
ained uuesti läbi vaadata ainult juhul, kui 
esineb tõendeid, et nad ei vasta enam 
käesoleva määruse nõuetele.

selliste ainete kasutamisest tulenevate 
võimalike ohtudega. Otsuse tegemisel 
heakskiidu pikendamise kohta tuleks 
arvesse võtta vastavaid aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel 
saadud kogemusi ning teaduse ja 
tehnoloogia alal toimunud arenguid. Pärast 
esmakordset pikendamist peaks toimuma 
korrapärane ainete taasläbivaatamine.

Selgitus

See on selleks, et tagada, et uued ja vanad ained, mis on alates 1991. aastast lisatud 
positiivsesse loetelusse (direktiivi 91/414 lisa 1), vaadatakse korrapäraselt läbi ja hinnatakse 
nendega kaasnevaid ohte.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 14

(14) Tuleks sätestada võimalus toimeaine 
heakskiidu muutmiseks või 
tagasivõtmiseks juhtudel, kui 
heakskiitmiseks vahalikud kriteeriumid ei 
ole enam täidetud.

(14) Tuleks sätestada võimalus toimeaine 
heakskiidu muutmiseks või 
tagasivõtmiseks juhtudel, kui 
heakskiitmiseks vajalikud kriteeriumid ei 
ole enam täidetud või kui on ohus vastavus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik1, ja selle 
tütardirektiividega.
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on 
muudetud otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331, 
15.12.2001, lk 1).

Selgitus

Direktiiviga 2000/60/EÜ kehtestatakse põhja- ja pinnavees leiduvate kemikaalide, sealhulgas 
taimekaitsevahendite kvaliteedistandardid. Kui kvaliteedistandardeid ei järgita, peab 
kemikaalidele loa andmisel olema vahetu tagasisidemehhanism toimeaine tagasilükkamiseks 
või heakskiitmiseks kooskõlas direktiiviga 2000/60/EÜ (REACH).

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 17
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(17) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, kui 
rakendatakse ulatuslikke abinõusid 
riskide vähendamiseks. Sellised ained
tuleb kindlaks määrata ühenduse tasandil. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid.

(17) Mõned eriti murettekitavad 
toimeained, mis on praegu heaks kiidetud,
tuleks võimalike asenduskõlblike ainetena 
ühenduse tasandil kindlaks määrata. 
Liikmesriigid peavad regulaarselt üle 
vaatama, kas niisuguseid toimeaineid 
sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 
võimalik asendada taimekaitsevahenditega, 
mis sisaldavad väiksemaid riskide 
vähendamise abinõusid nõudvaid 
toimeaineid või mis ei sisalda neid üldse, 
või alternatiivse põllumajandusliku
tegevusega.

Selgitus

Ette nähtud riskide vähendamise meetmete õige rakendamise kohapealne kontroll ei ole 
võimalik. Seepärast tuleks sellised ained positiivsest loetelust välja jätta või peaksid neist 
saama asenduskõlblikud ained, mis tuleb asendada vähem ohtlike toodete või muude kui 
keemiliste taimekaitsemeetoditega. 

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
taimekaitsevahendeid keelata või neile 
mitte luba anda, et oma konkreetseid 
looduslikke, põllumajanduslikke ja 
ilmastikutingimusi arvesse võtta, või 
juhul, kui kõnealuste toodete kasutamine 
oleks vastuolus nende tegevuskavaga, 
vähendada pestitsiidide kasutamisega 
seotud riske ja sõltuvust pestitsiidide 
kasutamisest (riiklik pestitsiididealane 
tegevuskava).

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks sundida vastuolus nende riikliku keskkonna- ja inimtervisepoliitikaga 
heaks kiitma pestitsiide, mis saastavad põhjavett või põhjustavad tarbetuid riske ja ohte 
inimestele, loomadele ja keskkonnale. Liikmesriikidel tuleks lubada enne 
taimekaitsevahenditele loa andmist arvesse võtta piirkondlikke tingimusi.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 18
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(18) Lisaks toimeainetele võivad 
taimekaitsevahendid sisaldada 
taimekaitseaineid või sünergiste, mille 
kohta tuleks sätestada samasugused 
eeskirjad. Tuleks kehtestada tehnilised 
eeskirjad, mis on vajalikud selliste ainete 
läbivaatamiseks. Praegu turul olevad ained 
tuleks läbi vaadata alles pärast seda, kui 
need sätted on kehtestatud.

(18) Lisaks toimeainetele võivad 
taimekaitsevahendid sisaldada 
taimekaitseaineid või sünergiste, mille 
kohta tuleks sätestada samasugused 
õigusaktid. Komisjoni õigusloomega 
seotud ettepaneku alusel tuleks kehtestada 
sätted, mis on vajalikud selliste ainete 
läbivaatamiseks. Praegu turul olevad ained 
tuleks läbi vaadata alles pärast seda, kui 
need sätted on kehtestatud.

Selgitus

Kooskõlas raportööri poolt välja pakutud artiklis 26 tehtava muudatusega võtta kõnealune 
läbivaatamine vastu kaasotsustamismenetlusel.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 19

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

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

Selgitus

Abiainetel ja sünergistidel võib olla mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast tuleks 
anda neile luba ja need positiivsesse loetelusse lisada. 

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 21

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

(21) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade 
andmisel arvestada, et inimeste ja loomade 
tervise ja keskkonna kaitsmise eesmärk on 
alati tähtsam kui eesmärk parandada 
taimekasvatust. Seetõttu tuleks enne 
taimekaitsevahendite turuleviimist 
tõestada, et nende kasutamine ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste,
sealhulgas haavatavate rühmade tervisele 
või loomade tervisele ega mingit 
ebasoodsat mõju keskkonnale. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
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taimekaitsevahendid, mis ei ole nende 
territooriumi konkreetsetes tingimustes 
taimekasvatusele selgelt kasulikud, 
keelata või neile mitte luba anda. 

Selgitus

Riskihindamine tõestab, et pestitsiidil ei ole inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikku mõju. 
Taimekasvatuse võimaliku kasu hindamine on eraldi meede menetluses. 
Liikmesriike ei tohiks sundida heaks kiitma pestitsiide, mis ei ole selgelt kasulikud, saastavad 
põhjavett või on vastuolus nende riikliku keskkonna- ja inimtervisepoliitika ning riiklike 
pestitsiidide alaste tegevuskavadega.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 24

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

(24) Et vältida tehtud töö tarbetut 
kordamist, vähendada tootjate ja 
liikmesriikide halduskoormust ning 
hõlbustada taimekaitsevahendite 
ühtlasemat kättesaadavust, tuleks ühe 
liikmesriigi poolt antud lubadest teavitada
ka teisi võrreldavate ökoloogia- ja 
kliimatingimustega liikmesriike. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus oma 
konkreetsete põllumajanduslike vajaduste 
alusel teise liikmesriigi poolt antud load 
kinnitada, tagasi lükata või neid piirata 
või säilitada kooskõlas oma riiklike 
pestitsiididealaste tegevuskavadega 
kõrgem kaitstuse tase.

Selgitus

Loatsoonideks jaotamine ei ole asjakohane, kuna tingimused kavandatavates tsoonides ei ole 
sageli võrreldavad. Lube tuleks anda vaid liikmesriigi tasandil, kuid teisi liikmesriike tuleks 
sellest teavitada. Teavitatud liikmesriigid peaksid olema kohustatud load kinnitama, tagasi 
lükkama või neid piirama mõistliku ajavahemiku jooksul vastavalt nende riigi konkreetsele 
olukorrale.
Kavandatud tsoonipõhine taimekaitsevahendite lubade andmine muudetakse edaspidi 
biotsiidide direktiivis sisalduvale süsteemile sarnaseks vastastikuse tunnustamise süsteemiks.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 26
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(26) Liikmesriikidel tuleks lubada
erandjuhtudel anda luba
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik
taimekasvatusele tekkinud ohu või 
ohustatuse tõttu, mida ei ole võimalik 
ühegi muu vahendiga ohjata. Sellised load 
tuleks läbi vaadata ühenduse tasandil.

(26) Erandjuhtudel võib kasutada
taimekaitsevahendeid, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik
ökosüsteemile tekkinud otsese ohu tõttu, 
mida ei ole võimalik ühegi muu vahendiga 
ohjata. Selliseid ajutisi erandeid tuleks 
lubada ühenduse tasandil.

Selgitus

Vaid kogu ökosüsteemi ähvardavad erandlikud ohud saavad õigustada mittelubatud ainete 
kasutamist. Sellistele eranditele tuleb anda luba ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 29

(29) Tuleks moodustada süsteem teabe 
vahetamiseks. Liikmesriigid peaksid 
tegema üksteisele, ametile ja komisjonile 
kättesaadavaks üksikandmed ja teaduslikud 
dokumendid, mis on neile esitatud seoses 
taimekaitsevahendite loataotlustega.

(29) Tuleks moodustada süsteem teabe 
vahetamiseks. Liikmesriigid peaksid 
tegema üksteisele, ametile ja komisjonile 
kättesaadavaks üksikandmed ja teaduslikud 
dokumendid, mis on neile esitatud seoses 
taimekaitsevahendite loataotlustega. Kõik 
taimekaitsevahendite toksikoloogilise ja 
ökotoksikoloogilise hindamise jaoks 
olulised uuringud ja andmed tuleks teha 
üldsusele kättesaadavaks.

Selgitus

Üldsusele tuleks vastavalt teabele juurdepääsu ja osalust käsitlevatele eeskirjadele anda 
juurdepääs kõikidele üksikandmetele ning teaduslikele dokumentidele, mis on neile esitatud 
seoses loataotlustega.

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 31

(31) Uuringud kujutavad endast suurt 
investeeringut. Teadusuuringute 
soodustamiseks tuleks seda investeeringut 
kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida 
võimalust, et ühe taotleja poolt 
liikmesriigile esitatud uuringuid saaks 
kasutada mõni muu taotleja. See kaitse 
peaks aga olema ajaliselt piiratud, et 

(31) Uuringud kujutavad endast suurt 
investeeringut. Teadusuuringute 
soodustamiseks tuleks seda investeeringut 
kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida 
võimalust, et ühe taotleja poolt 
liikmesriigile esitatud uuringuid, mis ei 
sisalda selgroogsete loomadega tehtavaid 
katseid ja muid uuringuid, mis võivad 
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võimaldada konkurentsi. Samuti peaks see 
piirduma uuringutega, mis on tõepoolest 
vajalikud reguleerimise otstarbel, et 
taotlejad ei pikendaks kaitseperioodi 
kunstlikult, esitades uusi mittevajalikke 
uuringuid. 

loomkatseid ära hoida, saaks kasutada 
mõni muu taotleja. See kaitse peaks aga 
olema ajaliselt piiratud, et võimaldada 
konkurentsi. Samuti peaks see piirduma 
uuringutega, mis on tõepoolest vajalikud 
reguleerimise otstarbel, et taotlejad ei 
pikendaks kaitseperioodi kunstlikult, 
esitades uusi mittevajalikke uuringuid.

Selgitus

Tuleks selgitada, et andmekaitset tuleks piirata ka selleks, et vältida loomkatseid.

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 32

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

(32) Tuleks kehtestada eeskirjad katsete ja 
uuringute kordamise vältimiseks. Eriti 
tuleks keelata selgroogsetel loomadel 
tehtavate uuringute kordamine. Sellega 
seoses tuleks kehtestada kohustus 
võimaldada juurdepääsu selgroogsetel 
loomadel tehtud uuringutele ja muudele 
uuringutele, mis võivad loomkatseid ära 
hoida. Selleks et ettevõtjad teaksid, 
milliseid uuringuid teised on läbi viinud, 
peaksid liikmesriigid edastama ametile 
kõik sellised uuringud, isegi kui need ei 
kuulu eespool nimetatud kohustusliku 
juurdepääsu süsteemi alla. Amet peaks 
looma selliste uuringute tarvis 
keskandmebaasi.

Selgitus
Kuna muud uuringud kui selgroogsete kohta tehtavad uuringud võivad samuti loomkatseid 
ära hoida, tuleks ka need siia lisada. 
Et hõlbustada andmete jagamist, on vajalik luua Euroopa Toiduohutusameti poolt hallatav 
keskandmebaas, mis sisaldab teavet varem läbi viidud katsete ja uuringute kohta käesoleva 
määruse tähenduses. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist 
tegema päringuid vaid ühest andmebaasist.
See suurendab ka kõnealuse menetluse läbipaistvust.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 34

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

mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ 
ohtlike preparaatide liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta kehtib pestitsiidide liigitamise, 
pakendamise ja märgistamise suhtes. Ent 
selleks, et veelgi parandada 
taimekaitsevahendite kasutajate, taimede ja 
taimsete saaduste tarbijate ning keskkonna 
kaitset, on asjakohane võtta komisjoni 
õigusloomega seotud ettepaneku alusel, 
mis võtab arvesse taimekaitsevahendite 
spetsiifilisi kasutustingimusi, vastu 
konkreetsed õigusaktid.

Selgitus

Kooskõlas raportööri poolt välja pakutud artikli 62 lõikes 1 tehtava muudatusega võtta 
kaasotsustamismenetluse teel vastu konkreetsed märgistamisnõuded.

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 36

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

(36) Tuleks kehtestada sätted kasvualade 
ning põllukultuuridega seotud 
arvepidamiseks ja avalikult kättesaadava 
teabe kogumiseks taimekaitsevahendite 
kasutamise kohta, et tõsta inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitstuse 
taset, tagades võimaliku kokkupuute 
jälgitavuse, parandada jälgimise ja 
kontrolli tõhusust ning alandada 
veekvaliteedi jälgimisega seotud kulusid. 
Kogutud andmeid tuleks kasutada ka 
pestitsiidipassi jaoks, et tagada 
toiduahelas pestitsiidide kasutamise 
jälgitavus. 

Selgitus

See suurendaks läbipaistvust. Andmete kättesaadavaks muutmine pestitsiidipassi vormis, mis 
sisaldab teavet kõikide antud toote puhul kasutatud pestitsiidide kohta, looks lisastiimuli 
pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. Selleks et suuta vastata tarbijate nõudlusele, 
nõuavad sellist passi mitmed suured jaemüüjad.

Muudatusettepanek 22
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Põhjendus 38

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

(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks, on sätestatud 
kontrollimeetmed taimekaitsevahendite 
kasutamise üle kõigis toiduainete tootmise
etappides, sealhulgas arvepidamine 
taimekaitsevahendite kasutamise üle. 
Samasugused eeskirjad tuleks kehtestada 
komisjoni õigusloomega seotud 
ettepaneku alusel määruse (EÜ) nr 
882/2004 käsitlusalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja 
kasutamise puhul.

Selgitus

Kooskõlas raportööri poolt välja pakutud, artiklis 65 tehtava muudatusega võtta kõnealused 
sätted vastu kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 46 a (uus)

(46 a) Eelkõige peaks komisjon olema 
volitatud toimeaineid heaks kiitma, nende 
heakskiitu uuendama või läbi vaatama, 
abiaineid heaks kiitma, toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide ning 
vajaduse korral asjaomaste lisandite ja 
abiainete olemuse ning koguse 
kindlaksmääramiseks ühtlustatud 
meetodeid kasutusele võtma, 
samaväärsuse hindamisega seotud 
liikmesriikidevaheliste erimeelsuste 
lahendamiseks eeskirju kehtestama, loa 
uuendamisel vastavuse kontrollimise 
korraldamist käsitlevaid suuniseid vastu 
võtma, teadus- ja arendustööks ette 
nähtud taimekaitsevahenditele loa 
andmise puhul võtma vastu 
üksikasjalikud erandeid lubavad 
eeskirjad, rakendama meetmeid, et tagada 
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taimekaitsevahendite tootmise, 
ladustamise ja kasutamise, tehniliste 
dokumentide ning muude käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalike 
juhendite andmete säilitamine ühtse 
kohaldamise eesmärgil ning 
heakskiidetud toimeainete loetelu. Kuna 
tegemist on üldmeetmetega, mis on 
kavandatud käesoleva määruse vähem 
oluliste elementide muutmiseks või 
käesoleva määruse täiendamiseks vähem 
oluliste elementide lisamisega, tuleks need 
vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5 a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras. 

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 1

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

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

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

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

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kõrgetasemeline kaitse.
4. Käesolev määrus põhineb 
ettevaatusprintsiibil tagamaks, et turule 
viidavad ained ja vahendid ei avalda 
inimese tervisele ja keskkonnale 
kahjulikku mõju.
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Selgitus
Määruse eesmärk, taotlus ja aluspõhimõtted tuleks sätestada artiklis 1, mitte ainult määruse 
põhjendustes.

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 lõige 2

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

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete 
suhtes, kaasa arvatud mikroorganismid ja 
viirused, millel on üldine või spetsiifiline 
toime kahjulikele organismidele või 
taimedele, taimeosadele või taimsetele 
saadustele, edaspidi „toimeained”. Siiski ei 
kohaldata käesolevat määrust enam 
mikroorganismide, viiruste, feromoonide 
ja bioloogiliste toodete suhtes siis, kui on 
vastu võetud konkreetne bioloogilise tõrje 
vahendeid käsitlev määrus.

Selgitus

Tuleks rõhutada, et käesoleva määrusega ette nähtud sätted on kavandatud selleks, et 
vähendada sünteetiliste taimekaitsevahendite kahjulikku mõju, ning need ei sobi alati riskide 
ja bioloogilise tõrje vahendite potentsiaalse mõju hindamiseks. Et selliste vahendite 
konkreetseid omadusi arvesse võtta, tuleks ette näha bioloogilise tõrje vahendeid käsitlev 
määrus.

Muudatusettepanek 26
Artikli 3 punkt 2 a (uus)

2 a) toimeained –
ained, kaasa arvatud kõik nende 
kasutusetapis leiduvad metaboliidid, 
mikroorganismid ja viirused, millel on 
üldine või spetsiifiline toime 
sihtorganismidele või taimedele, 
taimeosadele või taimsetele saadustele; 

Selgitus

Kõnealust määratlust on vaja tagamaks, et toimeaine hindamisel kaasataks kõik antud tootes 
esinevad metaboliidid. Kõnealune määratlus on sarnane direktiivis 91/414/EMÜ toodud 
määratlusega.
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Muudatusettepanek 27
Artikli 3 punkt 4

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

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

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

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas 
vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ 
ohtlikeks liigitatud ained, mida leidub 
taimekaitsevahendis sellises 
kontsentratsioonis, mida käsitletakse 
ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ 
artiklile 3, ja ained, millel on võimalik 
kahjulik mõju sisesekretsioonisüsteemile 
ja immunotoksilised omadused;

Selgitus

Probleemse aine määratlus peaks põhinema kõnealuse aine olemuslikel omadustel ja mitte 
kvantitatiivsel riskihindamisel.
Probleemsete ainete piiramine nende ainetega, mis on juba liigitatud ohtlikeks aineteks, on 
vastuvõetamatu ja piirab asenduskõlblike ainete arvu. Direktiivis 1999/45/EÜ ei võeta 
arvesse pestitsiidide kahjulikku mõju sisesekretsioonisüsteemile, neurotoksilisust, 
arenguhäireid põhjustavat neurotoksilisust ega immunotoksilisi omadusi.

Muudatusettepanek 28
Artikli 3 punkt 9

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

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

Selgitus

Imporditud tooted peavad vastama kõikidele käesolevas määruses kehtestatud 
kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 29
Artikli 3 punkt 13 a (uus)

13 a) tervis –
täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 
heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse 
või puude puudumine;

Selgitus

Lisada tuleks WHO antud määratlus, kuna see on seotud käesoleva määruse eesmärgi ja 
teiste asjaomaste sätetega.

Muudatusettepanek 30
Artikli 3 punkt 13 b (uus)

13 b) tundlikud rahvastikurühmad –
inimesed, keda on taimekaitsevahendite 
akuutsete ja krooniliste tervisemõjude 
hindamisel vaja eriliselt arvesse võtta. 
Nende hulka kuuluvad rasedad ja 
imetavad naised, embrüod ja looted, 
imikud ja lapsed, eakad, haiged inimesed 
ja inimesed, kes võtavad ravimeid, 
töötajad ja elanikud, kellel on pikaajaline 
tihe kokkupuude pestitsiididega.

Selgitus

Tundlikele rahvastikurühmadele tuleb pöörata lubade andmise menetluses erilist tähelepanu 
ja seetõttu tuleks need määratleda käesoleva määruse artiklis 3.

Muudatusettepanek 31
Artikli 3 punkt 14

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

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

võimalikult vähe häirib põllumajandus-
ökosüsteeme ning soodustab loomulikke 
kahjuritõrjemehhanisme, andes prioriteedi 
põllukultuuride kasvatamisega seotud 
ennetusmeetmetele, kohandatud liikidele 
ning mittekeemilistele taimekaitse- ja 
põllukultuuride majandamise meetmetele;

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje määratlus ei peaks sisaldama mitte ainult taimekaitse aspekte, vaid 
ka majandamisaspekte, mis on seotud kohandatud liikide valiku, külvikorra ja 
toitainetestrateegiaga ja mis võib vähendada märkimisväärselt taimekaitsevahendite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 32
Artikli 3 punkt 17

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

Selgitus

Kavandatud määratlus on eksitav, kuna see viitab I lisa tsoonidele, kus puuduvad suhteliselt 
sarnane põllumajandus, taimetervis ja keskkonnatingimused. Kavandatud tsoonideks 
jagamine kahjustab riiklikku lubade andmist ja ei ole kooskõlas EÜ proportsionaalsuse ja 
subsidiaarsuse põhimõttega, sest see ei ole otsustamisprotsessi kiirendamiseks vajalik. 
Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse tunnustamise süsteemi muutmisega 
ilma tsoonideks jaotamise mõisteta. 
Lisaks võivad veemajandustingimused kolmes kavandatud tsoonis erineda.

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 punkt 18

18) hea taimekaitsetava – 18) taimekaitsevahendite kasutamise hea
tava –

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse 
optimaalne tõhusus minimaalse vajaliku 

tava, mille puhul lubatud kasutustingimuste 
kohaselt konkreetsel kultuuril kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse, et 
kasutatakse vaid minimaalset kogust, 
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kogusega, võttes arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

võttes arvesse kohalikke tingimusi ning 
agrotehnilise ja bioloogilise tõrje 
võimalusi;

Selgitus

Optimaalne tõhusus on kitsas termin. Seepärast on parem tagada, et kasutatakse vaid 
minimaalset kogust. Hea taimekaitse tava on hoopis laiem kui praegune määratlus, mis 
sisaldab kaalutlusi, mis puudutavad pestitsiidide kasutamist (vt eespool toodud integreeritud 
kahjuritõrje määratlus). Seepärast on vajalik selgitada vaid taimekaitsevahenditele viitavat 
määratlust.

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 punkt 21

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

katse- või uuringuaruanne, mis ei sisalda 
katseid selgroogsete loomadega ja muid 
katseid või uuringuid, mis võivad 
loomkatseid ära hoida, kuulub 
andmekaitse alla siis, kui selle omanikul on 
õigus takistada selle kasutamist teise isiku 
huvides.

Selgitus

Siia tuleks lisada, et katse või uuringu omanikul ei ole võimalik takistada selle kasutamist 
teise isiku poolt, kui see hoiaks ära loomkatseid.

Muudatusettepanek 35
Artikli 4 lõige 1

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

1. Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine 
heaks, kui praeguseid teaduslikke ja 
tehnilisi teadmisi silmas pidades 
tõestatakse, et nimetatud lisa punktides 2 ja 
3 esitatud heakskiitmiskriteeriumide
alusel vastavad seda toimeainet sisaldavad 
taimekaitsevahendid 2. ja 3. lõikes 
sätestatud tingimustele. Selliseid tingimusi 
kasutatakse piirkriteeriumidena.

Selgitus

Tuleks selgitada, et piirkriteeriumeid kasutatakse toimeainete väljaarvamiseks ja et 
vähendamismeetmed on ebapiisavad selleks, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda 
teatavatele ainetele omase ohtlikkuse eest. See viib määruse kooskõlla keemiliste ainetega 
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seotud täiustatumate ja edumeelsemate poliitikakontseptsioonide ja hindamisvahenditega, 
nagu näiteks püsivate orgaaniliste saasteainete konventsioon, mille alusel kõrvaldatakse 
teatavad ohtlikud ained, mida on pärast keskkonda laskmist võimatu kontrollida.

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Hea taimekaitsetava kohasest 
kasutamisest tulenevad
taimekaitsevahendite jäägid peavad 
vastama järgmistele nõuetele: 

2. Taimekaitsevahendite jäägid peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

Selgitus

Pestitsiide ei kasutata üldiselt kaugeltki nõuetekohaselt ja seepärast on ebaõige eeldada, et 
neid kasutatakse vaid vastavalt heale taimekaitsetavale. Selle asemel tuleks käesoleva artikli 
lõikesse 3 lisada sõnad „realistlikes kasutustingimustes”. Samuti on see kooskõlas direktiivis 
91/414 sisalduvate katsejuhenditega, kus tuleb arvesse võtta praktilisi kasutustingimusi ja 
realistlikke kasutustingimusi.

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

a) neil ei tohi olla mingit kahjulikku mõju 
inimeste (eelkõige tundlike 
rahvastikurühmade, nagu rasedad ja 
imetavad naised, embrüod ja looted, 
imikud ja lapsed) ega loomade tervisele, 
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid 
ja sünergistlikke mõjusid, ega põhjaveele;

Selgitus
Vastavalt ettevaatusprintsiibile ei tohiks ainetel olla mingit negatiivset mõju inimeste, 
sealhulgas tundlike rahvastikurühmade, nagu embrüod, lapsed, ega keskkonna tervisele. See 
on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastusega resolutsiooni kujul (Euroopa 
Parlamendi resolutsioon P5_TA(2002)0276) varasemasele komisjoni teatisele direktiivi 
91/414 läbivaatamise kohta.

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõike 2 punkt c

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

c) kõikide heakskiidetud ainete jääkide 
puhul peavad olemas olema 
standardiseeritud üldkasutatavad meetodid 
nende mõõtmiseks, mis on piisavalt 
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nende mõõtmiseks. tundlikud ohu taseme suhtes erinevates 
keskkonna- ja bioloogilistes elementides.
Jäägid on tuvastatavad ühiste, ELi 
võrdluslaborites kasutatavate erinevate 
jääkide kindlaksmääramise meetoditega. 

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse kõnealusesse artiklisse kaks mõõdet. Esiteks, et kõikide 
pestitsiidide puhul on olemas jääkide tuvastamiseks kättesaadavad meetodid. Praegusel juhul 
ei ole sellega tegemist, kuna standardne laborivarustusega suudetakse kindlaks teha vaid 
piiratud arvu ainete jääke. Teiseks peaksid meetodid, mille abil hinnatakse mõju tervisele, 
olema piisavalt tundlikud ohu taseme suhtes erinevates keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides, et ei jääks märkamata mõju, mida üldkasutatavate meetoditega ei tuvastata.

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Hea taimekaitsetava kohane 
taimekaitsevahendite kasutamine tavalisi
kasutustingimusi arvestades peab vastama 
järgmistele nõuetele:

3. Nõuetekohase kasutuse kohane 
taimekaitsevahendite kasutamine 
realistlikke kasutustingimusi arvestades 
peab vastama järgmistele nõuetele:

Selgitus
Pestitsiide ei kasutata üldiselt kaugeltki nõuetekohaselt ja seepärast on ebaõige eeldada, et 
neid kasutatakse vaid tavalistes kasutustingimustes. Selle asemel tuleks kasutada sõnu 
„realistlikud kasutustingimused” kooskõlas direktiivis 91/414 sisalduvate katsejuhenditega, 
kus tuleb arvesse võtta praktilisi kasutustingimusi ja realistlikke kasutustingimusi.

Muudatusettepanek 40
Artikli 4 lõike 3 punkt b

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

b) sellel ei tohi olla kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju inimeste, eelkõige
tundlike rahvastikurühmade, nagu 
rasedad ning imetavad naised, embrüod 
ning looted, imikud ning lapsed, ja 
loomade tervisele, seda nii otseselt kui ka 
joogivee, toidu, sööda või õhu kaudu, 
sealhulgas kohtades, mis asuvad 
kasutuskohast kaugel pärast selle 
kaugedasikandumist keskkonnas, või 
töökohal tekkivate tagajärgede või muude 
kaudsete mõjude vahendusel, võttes 
arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 



PR\662101ET.doc 25/79 PE 388.326v01-00
Freelance-tõlge

ET

sünergistlikke mõjusid, või põhjaveele;

Selgitus

Vastavalt ettevaatusprintsiibile ei tohiks ainetel olla mingit negatiivset mõju inimeste, 
eelkõige elanike ja kõrvalseisjate tervisele, kes võivad tavapäraselt pestitsiididega kokku 
puutuda, ja tundlike rahvastikurühmade tervisele, nagu embrüod ja lapsed, kes on 
pestitsiididega kokkupuute suhtes tundlikumad, ega keskkonnale. See on kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu vastusega resolutsiooni kujul (Euroopa Parlamendi resolutsioon 
P5_TA(2002)0276) varasemasele komisjoni teatisele direktiivi 91/414 läbivaatamise kohta. 
erilist tähelepanu tuleks pöörata ka kaugedasikandumisele keskkonnas.

Muudatusettepanek 41
Artikli 4 lõike 3 punkt e

e) see ei tohi mõjuda ebasoodsalt 
keskkonnale, lähtudes eelkõige järgmistest 
kaalutlustest:

e) see ei tohi mõjuda ebasoodsalt 
keskkonnale, lähtudes eelkõige järgmistest 
kaalutlustest:

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, eriti 
pinnavee, kaasa arvatud suudme- ja 
rannikuvee, joogivee, põhjavee, õhu ja 
pinnase saastumine;

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, eriti 
pinnavee, kaasa arvatud suudme- ja 
rannikuvee, joogivee, põhjavee, õhu ja 
pinnase saastumine, võttes arvesse kohti, 
mis asuvad kasutuskohast kaugel pärast 
kaugedasikandumist keskkonnas;

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide;

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide;

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele.

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemile.

Selgitus
Paljudel pestitsiididel on kaudne mõju ökosüsteemile, st toiduahela mõju kaudu (röövlindude 
arvu tohutu vähendamise tõttu vähenenud lindude populatsioon põllumajandus-
ökosüsteemis). Kõnealust mõju tuleks nii palju kui võimalik arvesse võtta.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata taimekaitsevahendite keskkonnas kaugedasikandumisest 
põhjustatud keskkonnamõjudele, nt Arktika piirkonnas.

Muudatusettepanek 42
Artikli 4 lõige 4

4. Toimeaine heakskiitmiseks loetakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud tingimused 
täidetuks, kui see on kinnitust leidnud 

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

vähemalt kolme seda toimeainet sisaldava 
taimekaitsevahendi kõikide vaadeldud 
kasutuste puhul.

Selgitus

Aine heakskiitmisel tuleks arvesse võtta kõiki tavatingimusi, milles taimekaitsevahendit võiks 
kasutada.

Muudatusettepanek 43
Artikkel 4 a (uus) 

Artikkel 4 a
Loomkatsete vältimine

Selleks et vältida loomkatseid, tehakse 
käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna.

Selgitus

Kooskõlas loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis sisalduva nõudega, et ühendus ja 
liikmesriigid võtavad poliitika sõnastamisel ja elluviimisel täielikult arvesse loomade heaolu 
puudutavaid nõudeid, ja tagamaks, et loomkatsed käesoleva määruse tähenduses hoitakse 
absoluutsel miinimumil, tuleks lisada, et loomkatsed viiakse läbi vaid viimase abinõuna. See 
on samuti kooskõlas REACHi nõuetega.

Muudatusettepanek 44
Artikli 6 punkt i a (uus)

i a) integreeritud 
kahjuritõrjesüsteemidega kooskõlas 
mitteolevate või kõnealuste süsteemide 
puhul isegi kahjulike kasutusviiside 
suhtes, nagu pinnase keemiline töötlus, 
kohaldatavad piirangud või keelud;

Selgitus

Piirata tuleks konkreetseid kasutusviise, mis ei ole kooskõlas hea tavaga, nagu näiteks 
integreeritud kahjuritõrje.

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik
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Amet vastutab heakskiitmismenetluse 
koordineerimise eest.
Kõnealuses tegevuses toetub amet 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

Toimeaine tootja esitab liikmesriigile 
(edaspidi “referentliikmesriik”) taotluse
toimeaine heakskiitmiseks või olemasoleva 
heakskiidu tingimuste muutmiseks koos 
täieliku ja kokkuvõtliku toimikuga 
vastavalt artikli 8 lõigetele 1 ja 2 või koos 
sellise toimiku andmekasutusloaga või 
teaduslikult põhjendatud selgitusega, miks 
teatud osa toimikust ei esitatud, nii et oleks 
tõendatud toimeaine vastavus artiklis 4 
esitatud heakskiitmise kriteeriumidele.

Toimeaine tootja esitab ametile taotluse 
toimeaine heakskiitmiseks või olemasoleva 
heakskiidu tingimuste muutmiseks koos 
täieliku ja kokkuvõtliku toimikuga 
vastavalt artikli 8 lõigetele 1 ja 2 või koos 
sellise toimiku andmekasutusloaga või 
teaduslikult põhjendatud selgitusega, miks 
teatud osa toimikust ei esitatud, nii et oleks 
tõendatud toimeaine vastavus artiklis 4 
esitatud heakskiitmise kriteeriumidele. 
Amet teavitab liikmesriikide pädevaid 
asutusi laekunud taotlusest.
Liikmesriik võib valida toimeaine, mille 
suhtes on ametile taotlus laekunud, 
eesmärgiga saada pädevaks asutuseks 
artiklite 9 ja 11 tähenduses (edaspidi 
„referentliikmesriik”.
Kui kaks või enam liikmesriiki on 
väljendanud huvi referentliikmesriigiks 
saamise vastu ning ei suuda kokku 
leppida selles, kes neist peaks saama 
pädevaks asutuseks, määratakse 
referentliikmesriik artikli 76 lõikes 3 
osutatud regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt.

Selgitus

Tootmisharul ei tohiks olla õigust referentliikmesriiki valida. Taotlused tuleks saata ametile 
ja liikmesriigid peaksid omavahel otsustama, kes saab referentliikmesriigiks. Eriarvamused 
tuleks lahendada komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek 46
Artikli 8 lõike 1 punkt a

a) andmed vähemalt ühe toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi ühe või 
mitme vaadeldud kasutuse kohta igas 
tsoonis laialdaselt kasvatataval kultuuril, 
tõestades, et artikli 4 nõuded on täidetud; 
kui esitatud andmed ei hõlma kõiki tsoone 
või käivad kultuuri kohta, mida laialdaselt 

a) andmed vähemalt kolme toimeainet 
sisaldava taimekaitsevahendi, sealhulgas 
seemnete glaseerimise vahendi, kui see on 
ette nähtud, kõikide vaadeldud kasutuste
kohta laialdaselt kasvatatava kultuuri 
puhul, tõestades, et artikli 4 nõuded on 
täidetud; kui esitatud andmed ei hõlma 
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ei kasvatata, siis põhjendus, miks niisugust 
lähenemist kasutati;

kõiki tsoone või käivad kultuuri kohta, 
mida laialdaselt ei kasvatata, siis 
põhjendus, miks niisugust lähenemist 
kasutati; 

Selgitus

On täheldatud, et seemnete glaseerimiseks kasutatavaid aineid (näiteks fiproniil ja 
imidaklopriid) iseloomustab äge mürgisus mesilaste jaoks, mida riskihindamises ei ole ette 
nähtud. Seepärast on vajalik kõnealuse sätte lisamine määrusesse.

Muudatusettepanek 47
Artikli 8 lõike 1 punkt b

b) artikli 75 lõike 1 punktis b osutatud 
toimeaine iga andmenõude punkti kohta 
katsete ja uuringute kokkuvõtted ja 
tulemused, nende katsete ja uuringute 
omaniku ning need teinud isiku või asutuse 
nimi; 

b) lõikes 3 osutatud toimeaine iga 
andmenõude punkti kohta katsete ja 
uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende 
katsete ja uuringute omaniku ning need 
teinud isiku või asutuse nimi;

Selgitus

Andmenõudeid käsitlevad sätted on heakskiitmismenetluse oluline osa, mida tuleks 
reguleerida õigusloomemenetluse korras, mitte komiteemenetluse korras vastuvõetava 
otsusega.

Muudatusettepanek 48
Artikli 8 lõike 1 punkt c

c) artikli 75 lõike 1 punktis b osutatud 
toimeaine iga andmenõude punkti kohta 
katsete ja uuringute kokkuvõtted ja 
tulemused, nende omaniku ning need 
katsed ja uuringud läbi viinud isiku või 
asutuse nimi, kuivõrd need on olulised 
artiklis 4 osutatud kriteeriumide 
hindamiseks ühe või mitme 
taimekaitsevahendi kohta, et see oleks 
iseloomulik punktis a nimetatud 
kasutustele, võttes arvesse asjaolu, et 
toimiku andmetes esinevad lüngad, mis 
kalduvad kõrvale lõike 2 nõudest seoses 
vaadeldud kasutuste piiratud ulatusega, 
võivad kaasa tuua piirangute tegemise 
heakskiidu andmisel;

c) lõikes 3 osutatud toimeaine iga 
andmenõude punkti kohta katsete ja 
uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende 
omaniku ning need katsed ja uuringud läbi 
viinud isiku või asutuse nimi, kuivõrd need 
on olulised artiklis 4 osutatud kriteeriumide 
hindamiseks ühe või mitme 
taimekaitsevahendi kohta, et see oleks 
iseloomulik punktis a nimetatud 
kasutustele, võttes arvesse asjaolu, et 
toimiku andmetes esinevad mis tahes 
lüngad, mis kalduvad kõrvale lõike 2 
nõudest seoses vaadeldud kasutuste 
piiratud ulatusega, toovad kaasa selle, et 
toimeainele heakskiitu ei anta;
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Selgitus
Mittetäieliku või valeteabega toimikud tuleks tagasi lükata.
Andmenõudeid käsitlevad sätted on heakskiitmismenetluse oluline osa, mida tuleks 
reguleerida õigusloomemenetluse korras, mitte komiteemenetluse korras vastuvõetava 
otsusega.

Muudatusettepanek 49
Artikli 8 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) iga selgroogsete loomadega tehtud 
katse või uuringu puhul selgitus, milliseid 
samme on astutud loomkatsete ja 
korduvate selgroogsete loomadega
tehtavate katsete vältimiseks;

Selgitus

Hõlbustamaks seda, et loomkatseid käesoleva määruse tähenduses hoitakse absoluutsel 
miinimumil, tuleks samuti nõuda, et taotlustesse märgitaks üldiselt loomkatsete vältimiseks 
astutud sammude selgitus.

Muudatusettepanek 50
Artikli 8 lõike 3 teine lõik

Artikli 8 lõikes 1 osutatud andmenõuded 
määratletakse artikli 76 lõike 2 kohaselt 
vastu võetud määrustes, mis sisaldavad 
direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisa nõudeid 
toimeainete ja taimekaitsevahendite kohta 
koos vajalike muudatustega. Samasugused 
andmenõuded määratletakse 
taimekaitseainete ja sünergistide jaoks 
vastavalt artikli 76 lõikes 3 osutatud 
menetlusele.

Lõikes 1 osutatud andmenõuded 
määratletakse asutamislepingu artikli 251 
lõike 2 kohaselt vastu võetud määruses, 
mis sisaldavad direktiivi 91/414/EMÜ II ja 
III lisa nõudeid toimeainete ja 
taimekaitsevahendite kohta koos vajalike 
muudatustega, sealhulgas meetmed 
loomkatsete miinimumini viimiseks, 
eelkõige muude katsete kui loomkatsete 
meetodite ja arukate katsestrateegiate 
kasutamine. Samasugused andmenõuded 
määratletakse taimekaitseainete ja 
sünergistide jaoks vastavalt 
asutamislepingu artiklis 251 osutatud 
menetlusele.

Selgitus

Andmenõudeid käsitlevad sätted on heakskiitmismenetluse oluline osa, mida tuleks 
reguleerida õigusloomemenetluse korras, mitte komiteemenetluse korras vastuvõetava 
otsusega. Loomkatsete nõuded tuleks hoida miinimumil.
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Muudatusettepanek 51
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

3 a. Taotleja lisab toimikusse kõik 
eksperthinnangud saanud avalikud 
teaduskirjandusallikad, mis käsitlevad 
toimeainet ja selle metaboliite seoses 
negatiivsete kõrvalmõjudega tervisele ja 
keskkonnale. 

Selgitus

Taotlejal peab olema kohustus koguda kõik kättesaadavad teaduskirjandusallikad ja nendest 
kokkuvõte teha. 

Muudatusettepanek 52
Artikli 12 lõike 2 esimene lõik

2. Amet langetab otsuse selle kohta, kas 
toimeaine vastab eeldatavalt artikli 4 
nõuetele, üheksakümne päeva jooksul 
pärast käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
perioodi lõppu ning teatab sellest otsusest 
taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Amet langetab otsuse selle kohta, kas 
toimeaine vastab eeldatavalt artikli 4 
nõuetele, üheksakümne päeva jooksul 
pärast käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
perioodi lõppu, tuues nõuetekohase 
põhjenduse, sealhulgas viite mis tahes 
avalike märkuste arvestamisele, ning 
teatab sellest otsusest taotlejale, 
liikmesriikidele ja komisjonile. Amet 
avaldab otsuse ühe nädala jooksul pärast 
selle vastuvõtmist.

Selgitus

Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust. 

Muudatusettepanek 53
Artikli 13 lõike 1 teine lõik

Taotlejale antakse võimalus esitada 
läbivaatusaruande kohta oma arvamus.

Taotlejale ja kõikidele teistele, kes on 
esitanud artikli 12 lõikes 1 sätestatud 
korras kirjalikke märkusi, antakse 
võimalus esitada läbivaatusaruande kohta 
oma arvamus. 

Läbivaatamisaruanne on üldsusele 
kättesaadav ja see edastatakse Euroopa 
Parlamendile.
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Selgitus

Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust.

Muudatusettepanek 54
Artikli 13 lõike 2 sissejuhatus ja punkt a

2. Lõikes 1 nimetatud läbivaatusaruande, 
teiste kaalumisel oleva asja suhtes tähtsust 
omavate asjaolude ning määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 7 lõikes 1 esitatud 
tingimuste esinemisel ettevaatusprintsiibi 
põhjal võetakse artikli 76 lõikes 3
sätestatud menetluse kohaselt vastu 
määrus, milles sätestatakse, et:

2. Lõikes 1 nimetatud läbivaatusaruande, 
teiste kaalumisel oleva asja suhtes tähtsust 
omavate asjaolude ning määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 7 lõikes 1 esitatud 
tingimuste esinemisel ettevaatusprintsiibi 
põhjal võetakse artikli 76 lõikes 3 a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt vastu nõuetekohase 
põhjendusega määrus, milles sätestatakse, 
et:

a) toimeaine on heaks kiidetud, võttes 
vajaduse korral arvesse artiklis 6 osutatud 
tingimusi ja piiranguid;

a) toimeaine on heaks kiidetud, võttes 
vajaduse korral arvesse artiklis 6 osutatud 
tingimusi ja piiranguid, ning on lisatud II 
a lisasse;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega. Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust. Seepärast tuleks 
säilitada heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse.

Muudatusettepanek 55
Artikli 13 lõige 3

3. Komisjon peab nimekirja heakskiidetud 
toimeainetest.

3. Komisjon peab ajakohastatud nimekirja 
heakskiidetud toimeainetest II a lisas ja 
avaldab kõnealuse nimekirja Internetis.

Selgitus

Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust. Seepärast tuleks säilitada heakskiidetud ainete 
lisamine määruse lisasse.

Muudatusettepanek 56
Artikli 14 lõige 2

2. Pikendamine jääb kehtima piiramatuks 2. Heakskiitu võib pikendada ühekordselt 
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ajaks. või korduvalt ajavahemikuks, mis ei ole 
pikem kui 10 aastat.

Selgitus

Kavandatavas tekstis järgneb loa pikendamine liikmesriikide poolt toimeaine heakskiidu 
pikendamisele (artikli 43 lõige 6). See tähendab seda, et ka lubade andmine peaks pärast 
esimest pikendamist olema põhimõtteliselt ajaliselt piiratud. See on vastuolus 
ettevaatusprintsiibi ja põhimõttega, et otsused tehakse olemasolevate teaduslike ja tehniliste 
teadmiste põhjal, nagu sätestatud kavandatava teksti artikli 4 lõikes 10, ja põhimõttega, et 
tuleb tagada kõrge kaitstuse tase (põhjendus 21).

Muudatusettepanek 57
Artikli 17 lõike 2 sissejuhatav osa

Selle perioodi pikkus määratakse 
järgnevate kaalutluste põhjal:

Selle perioodi pikkus ei ole pikem, kui 
vaja, ja määratakse järgnevate kaalutluste 
põhjal:

Selgitus

Kogemused taimekaitsevahendite lubade andmise võrreldavate pikendamismenetlustega 
liikmesriikides (eriti Madalmaades) on näidanud, et kõnealused pikendamised võivad varsti 
saada korrapäraseks tavaks ja võivad kesta väga kaua. Seepärast peaks olema selge, et 
kõnealune pikendamine on erand ja pikendus tuleks anda võimalikult piiratud ajavahemikuks.

Muudatusettepanek 58
Artikli 18 punkt b

b) andmed, mida on vaja esitada; b) andmed, mida on vaja esitada, 
sealhulgas meetmed loomkatsete viimiseks 
miinimumini, eelkõige muude katsete kui 
loomkatsete meetodite ja arukate 
katsestrateegiate kasutamine;

Selgitus

Tagamaks, et loomkatseid käesoleva määruse tähenduses hoitakse absoluutsel miinimumil, 
tuleks selle hõlbustamise meetmed samuti programmi lisada.

Muudatusettepanek 59
Artikkel 19

Artikli 76 lõikes 3 sätestatud menetluse
kohaselt vastuvõetud määruses tuuakse ära 

Artikli 76 lõikes 3 a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt vastuvõetud 
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sätted, mis on vajalikud pikendamis- ja 
läbivaatamismenetluse läbiviimiseks, kaasa 
arvatud vajaduse korral artiklis 18 
nimetatud tööprogrammi kasutamine.

määruses tuuakse ära sätted, mis on 
vajalikud pikendamis- ja 
läbivaatamismenetluse läbiviimiseks, kaasa 
arvatud vajaduse korral artiklis 18 
nimetatud tööprogrammi kasutamine.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 60
Artikkel 20

1. Artikli 76 lõikes 3 sätestatud menetluse
kohaselt võetakse vastu määrus, milles 
sätestatakse, et:

1. Artikli 76 lõikes 3 a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
võetakse vastu nõuetekohase selgitusega 
määrus, milles sätestatakse, et:

a) toimeaine heakskiitu pikendatakse, 
võttes vajaduse korral arvesse tingimusi ja 
piiranguid; või

a) toimeaine heakskiitu pikendatakse, 
võttes vajaduse korral arvesse tingimusi ja 
piiranguid; või

b) toimeaine heakskiitu ei pikendata. b) toimeaine heakskiitu ei pikendata.
2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused seda võimaldavad, peab lõikes 1 
nimetatud määrus sätestama ajapikenduse, 
mille jooksul on võimalik ära kasutada 
vastava taimekaitsevahendi varud, 
kusjuures see ei tohi mõjutada selle 
taimekaitsevahendi tavapärast 
kasutusperioodi.

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused ei mõjuta tervise- ja 
keskkonnakaitset, sätestatakse lõikes 1 
nimetatud määrusega ajapikendus, mille 
jooksul on võimalik ära kasutada vastava 
taimekaitsevahendi varud, kusjuures see ei 
ole pikem kui üks hooaeg.

Selgitus

Taimekaitsevahendi varude ärakasutamiseks ei tohiks anda rohkem aega kui üks hooaeg. 

Muudatusettepanek 61
Artikli 21 lõige 1

1. Komisjonil on õigus toimeaine 
heakskiitu igal ajal läbi vaadata. 

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit
igal ajal läbi vaadata ja komisjon võtab 
nõuetekohaselt arvesse liikmesriigi, 
Euroopa Parlamendi ja teiste huvitatud
isikute kõiki läbivaatamistaotlusi. 

Kui ta leiab, et on tõendeid, mille kohaselt Kui ta leiab, et on tõendeid, mille kohaselt 
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aine ei vasta enam artiklis 4 esitatud 
kriteeriumidele või ei ole esitatud artikli 6 
punkti f kohaselt nõutavat lisateavet, teatab 
ta sellest liikmesriikidele, ametile ja 
toimeaine tootjale, määrates tootjale tähtaja 
oma arvamuse esitamiseks.

aine ei vasta enam artiklis 4 esitatud 
kriteeriumidele või ei ole esitatud artikli 6 
punkti f kohaselt nõutavat lisateavet, teatab 
ta sellest liikmesriikidele, ametile ja 
toimeaine tootjale, määrates tootjale tähtaja 
oma arvamuse esitamiseks.

Komisjon vaatab toimeaine heakskiidu 
läbi juhul, kui esineb viiteid sellele, et 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 punkti a alapunktile iv ja punkti b 
alapunktile i ning artikli 7 lõigetele 2 ja 3 
kehtestatud eesmärkide saavutamine võib 
olla ohus.
Heakskiit vaadatakse läbi 10 toimeaine 
puhul, mille kogus ületab komisjoni 
avaldatud pestitsiidijääke käsitlevate iga-
aastaste aruannete kohaselt kõige 
sagedamini jääkide piirnormi. Kui sama 
ainet leitakse korduvalt kõnealuses 
nimekirjas, heakskiit tühistatakse. 

Selgitus

Samal ajal kui komisjonil on võimalik igal ajal käivitada asjaomase aine läbivaatamine, 
tuleks teha selgeks, et läbivaatamistaotlusi võivad algatada vaid teised institutsioonid ja 
sidusrühmad.
Oluline on, et direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidele mittevastavuse puhul on võimalik aine 
heakskiit uuesti läbi vaadata. Lisaks annab direktiivi 2000/60/EÜ ja käesoleva määruse 
vaheline otsese tagasiside mehhanism tootjatele lisastiimuli nende kohustuste tõsiseks 
arvessevõtmiseks toodete haldamise osas.

Muudatusettepanek 62
Artikli 21 lõike 3 esimene lõik

3. Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 
nimetatud kriteeriumid ei ole enam 
täidetud või artikli 6 punkti f kohaselt 
nõutavat lisateavet ei ole esitatud, võetakse 
vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või 
muutmise kohta vastavalt artikli 76 lõikes 
3 sätestatud menetlusele. 

3. Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 
nimetatud kriteeriumid ei ole enam 
täidetud või artikli 6 punkti f kohaselt 
nõutavat lisateavet ei ole esitatud, võetakse 
vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või 
muutmise kohta vastavalt artikli 76 lõikes 
3 a sätestatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
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käsitleva otsuse sätetega. 

Muudatusettepanek 63
Artikli 21 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui komisjon järeldab, et kui 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 punkti a alapunktile iv ja punkti b 
alapunktile i ning artikli 7 lõigetele 2 ja 3 
kehtestatud eesmärke, nagu 
prioriteetsetest ainetest tuleneva saaste 
vähendamine, ei ole võimalik täita,
võetakse vastu määrus heakskiidu 
tühistamise või muutmise kohta vastavalt 
artikli 76 lõikes 3 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Oluline on, et direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidele mittevastavuse puhul teatava aine osas on võimalik 
aine heakskiit uuesti läbi vaadata. Menetlus peaks olema kooskõlas uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 64
Artikli 23 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Põhiainete heakskiitmine toimub 
vastavalt lõigetele 2–6. Erandina artiklist 
5 antakse selline heakskiit piiramatuks 
ajaks. Nendes lõigetes tähendab põhiaine 
sellist toimeainet,

1. Põhiainete heakskiitmine toimub 
vastavalt lõigetele 2–6. Nendes lõigetes 
tähendab põhiaine sellist toimeainet,

Selgitus

Määrusega ei ole põhiainete puhul ette nähtud mingit piiramatut lubade andmist. Sarnaselt 
toimeainetega tuleks need korrapäraselt, kooskõlas uusima teadusliku teabe ja uusimate 
teaduslike andmetega, läbi vaadata.

Muudatusettepanek 65
Artikli 23 lõige 2

2. Erandina artiklist 5 kiidetakse põhiaine
heaks juhul, kui kõik ühenduse muude, 
selle aine muul viisil kui 
taimekaitsevahendina kasutamist 

2. Põhiaine kiidetakse heaks kooskõlas 
artikliga 4 ja juhul, kui kõik ühenduse 
muude, selle aine muul viisil kui 
taimekaitsevahendina kasutamist 
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reguleerivate õigusnormide alusel läbi 
viidud hindamised näitavad, et sellel ainel 
ei ole kohest või hilisemat kahjulikku mõju 
inimeste ja loomade tervisele ega 
ebasoodsat mõju keskkonnale.

reguleerivate õigusnormide alusel läbi 
viidud hindamised näitavad, et sellel ainel 
ei ole kohest või hilisemat kahjulikku mõju 
inimeste ja loomade tervisele ega 
ebasoodsat mõju keskkonnale, tingimusel, 
et esitatakse iga taimekaitsevahendites 
sisalduvate toimeainete suhtes ette nähtud 
andmenõuete punkt ja kohaldatakse sama 
otsustamismenetlust.

Selgitus

Riskihindamismenetlus on kohustuslik ka põhiainete puhul.

Muudatusettepanek 66
Artikli 24 lõige 1

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks kuni seitsme aasta
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba 
heaks kiidetud toimeained on tarbijatele 
või ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised 
või oluliselt vähem keskkonnaohtlikud.
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume.

1. Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 2 
kiidetakse artikli 4 kriteeriumidele vastav 
toimeaine heaks üks kord kuni viie aasta 
pikkuseks perioodiks, kui mõned juba 
heaks kiidetud toimeained või 
alternatiivsed põllumajanduslikud 
meetodid või tavad on tarbijatele või 
ettevõtjatele oluliselt vähem toksilised või 
oluliselt vähem keskkonnaohtlikud.
Vastaval hindamisel arvestatakse II lisa 
punktis 4 sätestatud kriteeriume.

Selgitus

Arvestades, et teiste ainete puhul on heakskiitmisaeg 10 aastat ja asendamine toimub turul 
olemas olevate alternatiividega, on asenduskõlblikele võimalikele ainetele loa andmine 
seitsmeks aastaks selgelt üleliigne. Näiteks Rootsis viidi lõpule pestitsiidide asendamise 
programm, kusjuures alternatiivide leidmiseks anti 5aastane tähtaeg. Taimekaitsevahendite 
asendamine mittekeemiliste alternatiividega peaks olema tähtsaim prioriteet.

Muudatusettepanek 67
Artikli 24 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad kohaldada
täiendavat asendamist, andes asjaomase 
põllukultuuri puhul loa vaid kõige vähem 
kahjulikumatele toimeainetele. Kui 
kõnealuse põllukultuuri puhul on olemas 
mittekeemilised meetodid ja viljelusviisid, 
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siis vahenditele, mis sisaldavad 
asendamisele kuuluvat ainet, luba ei anta.

Selgitus

Kasutusele võetakse teise etapi asendamine – mitte ainult Euroopa kemikaalide nimekiri, vaid 
ka põllukultuuride läbivaatus integreeritud põllukultuuride majandamise põhjal. Kui on 
olemas mittekeemilised meetodid ja viljelusviisid, antakse luba vahenditele, mis sisaldavad 
asenduskõlblikku ainet. Liikmesriikidel peaks olema võimalus minna soovi korral 
asenduskõlblike ainete ELi nimekirjast kaugemale, et tegelda nende pestitsiidide kasutusega 
seotud eriprobleemidega.

Muudatusettepanek 68
Artikli 25 lõige 1 a (uus)

1 a. Taimekaitseaine või sünergisti 
heakskiitmiseks loetakse lõikes 1 esitatud 
tingimused artikliga 4 vastavuses 
olevateks, kui see on kinnitust leidnud 
vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või 
mitme vaadeldud kasutuse puhul iga 
erineva toimeaine puhul, millega 
taimekaitseaine või sünergist seotud on.

Selgitus

Taimekaitseaineid ja sünergiste hinnatakse seoses erinevate toimeainetega, millega nad 
seotud on.

Muudatusettepanek 69
Artikkel 26

Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist tuleb artikli 76 lõikes 3
sätestatud menetluse kohaselt vastu võtta 
määrus, millega kehtestatakse 
tööprogramm nimetatud määruse 
jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja 
taimekaitseainete järkjärguliseks 
läbivaatamiseks. See määrus peab muu 
hulgas kehtestama nõuded andmetele ning
teavitamise, hindamise, hinnangu andmise 
ja otsustamise menetlused. See peab 
nõudma, et huvitatud pooled esitaksid kõik 
vajalikud andmed komisjonile, ametile ja 
liikmesriikidele kindla perioodi jooksul.

Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist tuleb asutamislepingu 
artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt 
vastu võtta määrus, millega kehtestatakse 
tööprogramm nimetatud määruse 
jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja 
taimekaitseainete järkjärguliseks 
läbivaatamiseks. See määrus peab muu 
hulgas kehtestama nõuded andmetele,
sealhulgas loomkatsete miinimumini 
viimise meetmed, teavitamise, hindamise, 
hinnangu andmise ja otsustamise 
menetlused. Sellega nõutakse, et huvitatud 
isikud esitaksid kõik vajalikud andmed 
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komisjonile, ametile ja liikmesriikidele 
kindla perioodi jooksul.

Selgitus

Olemasolevate sünergistide ja taimekaitseainete läbivaatamise sätteid ei jäeta 
komiteemenetluse korras otsustada, vaid kehtestatakse asutamislepingul põhineva 
õigusloomemenetlusega.

Muudatusettepanek 70
Article 27

Keelustamine Abiained
1. Abiaine keelustatakse, kui on kindlaks 
tehtud, et

Abiainet ei kiideta heaks, kui on kindlaks 
tehtud, et

a) selle hea taimekaitsetava kohase 
kasutamise korral tekkivad jäägid 
avaldavad kahjulikku mõju inimeste või 
loomade tervisele või põhjaveele või 
ebasoodsat mõju keskkonnale; või

a) selle realistlike kasutustingimuste
kohase kasutamise korral tekkivad jäägid 
avaldavad kahjulikku mõju inimeste või 
loomade tervisele või põhjaveele või 
ebasoodsat mõju keskkonnale; või

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike tavapäraste 
kasutustingimustega arvestav kasutamine 
avaldab kahjulikku mõju inimeste või 
loomade tervisele või ebasoodsat mõju 
taimedele, taimsetele saadustele või 
keskkonnale.

b) selle realistlikele kasutustingimustele 
vastav kasutamine avaldab kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
ebasoodsat mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

2. Lõike 1 kohaselt keelustatud abiained 
tuuakse ära III lisas kooskõlas artikli 76 
lõikes 3 osutatud menetlusega.

2. Lõike 1 kohaselt heaks kiidetud
abiained tuuakse ära III lisas kooskõlas 
artikli 76 lõikes 3 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusega.

Selgitus
Abiainetel võib olla mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast tuleks need heaks kiita 
ja lisada kooskõlas uue komiteemenetluse korras vastu võetavate sätetega positiivsesse 
loetelusse, nagu taimekaitseained ja sünergistid (vt artikkel 25).

Head tava tuleks eeldada, kuid mitte võtta iseenesestmõistetavana. Selle asemel tuleks ette 
näha realistlikud kasutustingimused kooskõlas direktiivis 91/414 sisalduvate 
katsejuhenditega, kus tuleb arvesse võtta praktilisi kasutustingimusi ja realistlikke 
kasutustingimusi.

Muudatusettepanek 71
Artikli 29 lõike 1 punkt c
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c) selle abiained ei ole artikli 27 alusel 
keelatud;

c) selle abiained on artikli 27 alusel heaks 
kiidetud;

Selgitus

Vt eespool toodud artikli 27 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 72
Artikli 29 lõike 1 punkt d

d) praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades vastab see artikli 4 
lõike 3 nõuetele;

d) praeguseid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades vastab see artikli 4 
lõike 3 nõuetele, võttes arvesse kohalikke 
keskkonnatingimusi ja tundlikke alasid;

Selgitus

Lubade andmise menetluses võetakse arvesse kohalikke tingimusi.

Muudatusettepanek 73
Artikli 29 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) toimeaine(te) kõik kasutusetapis 
leiduvad metaboliidid on kindlaks 
määratud ja vastavad lõikes 6 osutatud 
ühtsete põhimõtete kriteeriumidele;

Selgitus

Ühtsed põhimõtted kujutavad endast lubade andmise protsessi keskset elementi.

Muudatusettepanek 74
<Article>Artikli 29 lõike 1 punkt f</Article>

f) toksikoloogia, ökotoksikoloogia või 
keskkonnakaitse seisukohalt oluliste, 
lubatud kasutusviisidest tulenevate jääkide 
sisaldust saab määrata sobivate
üldkasutatavate meetoditega;

f) lubatud kasutusviisidest tulenevate 
jääkide sisaldust saab määrata 
standardiseeritud, kõikides liikmesriikides
üldkasutatavate meetoditega, mis on 
piisavalt tundlikud ohu taseme suhtes 
erinevates keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides. Jäägid on tuvastatavad 
ühiste, ELi võrdluslaborites kasutatavate 
erinevate jääkide kindlaksmääramise 
meetoditega;
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Selgitus

Toimeainete jääkide tuvastamise meetodid peaksid olema piisavalt tundlikud ohu taseme 
suhtes erinevates keskkonna- ja bioloogilistes elementides, et ei jääks märkamata mõju, mida 
üldkasutatavate meetoditega ei tuvastata.

Muudatusettepanek 75
Artikli 29 lõige 5

5. Lõike 1 punkti e osas võidakse 
rakendada ühtlustatud meetodeid vastavalt 
artikli 76 lõikes 3 osutatud menetlusele.

5. Lõike 1 punkti e osas võidakse 
rakendada ühtlustatud meetodeid vastavalt 
artikli 76 lõikes 3 a osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 76
Artikli 29 lõige 6

6. Artikli 76 lõikes 2 esitatud menetluse
kohaselt vastu võetud määrustes
määratletakse taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise ühtsed 
põhimõtted, kaasates ka direktiivi 
91/414/EMÜ VI lisa nõudeid koos vajalike 
muudatustega.

6. Asutamislepingu artikli 251 kohaselt 
vastu võetud määruses määratletakse 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsed põhimõtted, kaasates ka 
direktiivi 91/414/EMÜ VI lisa nõudeid 
koos vajalike muudatustega.

Selgitus

Käesoleva ettepaneku kohaselt ei kehtesta Euroopa Parlament ühtseid põhimõtteid. 1996. 
aastal pidi Euroopa Parlament minema Euroopa Kohtusse, kuna komisjoni poolt kehtestatud 
esimesed ühtsed põhimõtted ei olnud kooskõlas direktiiviga 91/414. Euroopa Kohus (kohtuasi 
C-303/94) kinnitas parlamendi seisukohta ja põhimõtteid muudeti, eriti joogiveekriteeriumide 
suhtes. Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid asjakohase õigusloomemenetluse, mitte 
komiteemenetluse korras võtma vastu määruse, millega kehtestatakse ühtsed põhimõtted.

Muudatusettepanek 77
Artikli 30 lõige 2

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad 

2. Loas sätestatakse nõuded seoses 
taimekaitsevahendi turuleviimise ja 
kasutamisega. Need nõuded sisaldavad 
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kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja 
sünergiste heaks kiitva määruse tingimuste 
ja nõuete täitmiseks. Loas peab sisalduma
taimekaitsevahendi liigitus direktiivi
1999/45/EÜ alusel.

minimaalselt järgmist:

i) kasutustingimusi, mis on vajalikud 
toimeaineid, taimekaitseaineid ja 
sünergiste heaks kiitva määruse tingimuste 
ja nõuete täitmiseks, ning nõudeid ja 
tingimusi taimekaitsevahendite jaoks, mis 
on sätestatud artikli 4 lõikes 3;
ii) taimekaitsevahendi liigitus vastavalt
direktiivile 1999/45/EÜ;

iii) viited toote nõuetekohaseks 
kasutamiseks ja integreeritud kahjuritõrje 
tingimuste ja põhimõtete austamiseks;
iv) kohustus teavitada vähemalt 48 tundi 
enne vahendi kasutamist kõiki elanikke ja 
naabreid, kes võivad eemalekanduva 
pihustatud vahendi ja teiste 
kokkupuuteallikatega kokku puutuda.

Selgitus

Selgitada tuleks konkreetsete nõuete ja piirangute tingimusi. Käesolevas 
muudatusettepanekus peetakse lubade andmist kõnealuse määrusega kooskõlas olevaks. 
Lühidalt tuleks sõnastada integreeritud kahjuritõrje tingimused ja elanike ning naabrite 
teavitamine.

Muudatusettepanek 78
Artikli 30 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Kõnealused nõuded käsitlevad igal juhul 
järgmist:
– maksimaalne kogus hektari kohta igal 
kasutuskorral;
– viimase kasutuskorra ja saagikoristuse 
vaheline ajavahemik;
– kasutuskordade arv aastas;
– pihustamise selgitus;
– inimeste tervist ähvardava ohu/riski tase 
(kumulatiivne mõju), põhja-/pinnavett ja 
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bioloogilist mitmekesisust ähvardava 
ohu/riski tase.

Selgitus

Selgitada tuleks konkreetsete nõuete ja piirangute tingimusi.

Muudatusettepanek 79
Artikli 30 lõike 3 punktid a ja b

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate ja töötajate tervist;

a) taimekaitsevahendi levitamise piirang;

b) kohustus teavitada enne vahendi 
kasutamist naabreid, kes võivad 
eemalekanduva pihustatud vahendiga 
kokku puutuda ning kes on avaldanud 
soovi, et neid teavitataks. 

b) teised loa andmise ja 
taimekaitsevahendi kasutamise jaoks 
olulised piirangud ja tingimused, eelkõige 
juhul, kui need on ette nähtud levitajate, 
kasutajate, töötajate, elanike, 
kõrvalseisjate ja tarbijate või loomade 
tervise või keskkonna kaitsmiseks.

Selgitus

Selgitada tuleks konkreetsete nõuete ja piirangute tingimusi. 
Naabrite ja elanike teavitamine peaks olema osa lõikes 2 sisalduvatest kohustuslikest 
nõuetest.

Muudatusettepanek 80
Artikli 32 lõiked 1 ja 2

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või
esindaja vahendusel taotlema luba igalt 
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahend 
tahetakse turule viia. 

1. Isik, kes soovib taimekaitsevahendit 
turule viia, peab selleks isiklikult või 
esindaja vahendusel taotlema luba igalt 
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahend 
tahetakse turule viia.

Isik, kes soovib taimekaitsevahendit turule 
viia, teavitab sellest kõiki teisi liikmesriike 
ja Euroopa Komisjoni. Kõnealune teatis 
sisaldab lõikes 2 osutatud teavet ja lõike 3 
punktis a osutatud kokkuvõtlikku 
toimikut.

2. Taotlus peab sisaldama järgmist: 2. Taotlus peab sisaldama järgmist:

a) loetelu tsoonidest ja liikmesriikidest, 
kus taotleja on taotluse esitanud; 

a) loetelu liikmesriikidest, kus taotleja on 
taotluse esitanud;
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b) ettepanek, milline liikmesriik peaks 
taotleja arvates antud tsoonis taotlust 
hindama;
c) tõendatud koopia kõigist lubadest, mis 
sellele taimekaitsevahendile mõne 
liikmesriigi poolt on juba antud.

c) tõendatud koopia kõigist lubadest, mis 
sellele taimekaitsevahendile mõne 
liikmesriigi poolt on juba antud.

Selgitus
Kavandatavas tekstis teavitatakse taotlusest ainult neid liikmesriike, kus loa andmise taotlus 
on esitatud. See on erinev kehtivas direktiivis 91/414, kus taotleja peab teavitama iga 
liikmesriiki, saates täieliku toimiku.

Muudatusettepanek 81
Artikli 32 lõike 3 punkt b

b) iga taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
puhul täielik ja kokkuvõtlik toimik 
toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
kohta nõutavate andmete iga punkti kohta; 
ja

b) iga taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti,
abiaine ja adjuvandi puhul täielik ja 
kokkuvõtlik toimik toimeaine, 
taimekaitseaine ja sünergisti, abiaine ja 
adjuvandi kohta nõutavate andmete iga 
punkti kohta ning ka täielik ja kokkuvõtlik 
toimik taimekaitsevahendis sisalduvate 
toimeaine(te), taimekaitseaine(te) ja 
sünergisti(de), abiaine(te) ning adjuvandi 
(adjuvantide) koosmõju kohta; ja

Selgitus

On selge, et taimekaitseained, sünergistid, abiained ja adjuvandid lisatakse selleks, et 
suurendada või muuta toimeainete mõju, muutes koosmõju üksikute ainete lisamõjust 
erinevaks. Seetõttu tuleks hinnata ka koosmõju.

Muudatusettepanek 82
Artikli 32 lõike 3 punkt c

c) iga selgroogsete loomadega tehtud katse 
või uuringu puhul selgitus, milliseid 
samme on astutud korduvate katsetuste 
vältimiseks;

c) iga selgroogsete loomadega tehtud katse 
või uuringu puhul selgitus, milliseid 
samme on astutud loomkatsete ja
korduvate selgroogsete loomadega
tehtavate katsete vältimiseks;
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Selgitus

Hõlbustamaks seda, et loomkatseid käesoleva määruse tähenduses hoitakse absoluutsel 
miinimumil, tuleks samuti nõuda, et taotlustesse märgitaks üldiselt loomkatsete vältimiseks 
astutud sammude selgitus.

Muudatusettepanek 83
Artikli 32 lõige 5 a (uus)

5 a. Taotleja esitab nõudmise korral mis 
tahes teisele liikmesriigile lõike 3 punktis 
a osutatud täieliku toimiku.

Selgitus

Kavandatavas tekstis teavitatakse taotlusest ainult neid liikmesriike, kus loa andmise taotlus 
on esitatud. See on erinev kehtivas direktiivis 91/414, kus taotleja peab teavitama iga 
liikmesriiki, saates täieliku toimiku.

Muudatusettepanek 84
Artikkel 34

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub läbi vaatama mõnu teine
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. 
Taotlust läbi vaatav liikmesriik teavitab 
sellest taotlejat. 

Liikmesriik vaatab taotluse läbi, kui 
taotleja esitab taotluse, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub vabatahtlikult läbi 
vaatama mõni teine liikmesriik. Taotlust 
läbi vaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat. 

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid, mis kuuluvad 
samasse tsooni, kus taotlus esitati, temaga 
koostööd, et tagada õiglane tööjaotus.

Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid temaga 
koostööd, et tagada õiglane tööjaotus.

Teised taotluse esitamise tsoonis asuvad
liikmesriigid hoiduvad selle edasisest 
menetlemisest, kuni taotlust läbi vaatav 
liikmesriik on andnud oma hinnangu.

Teistel liikmesriikidel on õigus saata 
märkusi taotlust läbi vaatavale 
liikmesriigile.

Selgitus

Lahendus, mis ei nõua palju aega või haldustööd, kujutab endast kõikidele teistele 
liikmesriikidele taotlusest teavitamist või teada andmist, andes kõnealustele liikmesriikidele 
võimaluse nõuda täielikku toimikut. Lisaks on liikmesriikidel õigus edastada märkusi toimikut 
hindavale liikmesriigile. See aitab kaasa hindamise kvaliteedile ja ühtsusele kõikides riikides.



PR\662101ET.doc 45/79 PE 388.326v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 85
Artikkel 34 a (uus)

Artikkel 34 a
Ameti andmebaas

Kui taotlejat teavitatakse sellest, milline 
liikmesriik taotluse läbi vaatab, edastab 
taotleja ametile viivitamata artikli 32 lõike 
3 punktides a ja b osutatud täieliku ning 
kokkuvõtliku toimiku ja artikli 32 lõike 3 
punktis c osutatud teabe. 
Amet teeb kokkuvõtlikud toimikud 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, 
jättes välja artikli 60 alusel 
konfidentsiaalseks loetud ja artikli 32 
lõike 3 punktis c osutatud teabe.

Selgitus

Ühtlustavad artikli 9 lõike 3 viimast lõiku ja artiklit 10. Seotud põhjenduse 32 
muudatusettepaneku ning artikli 54 lõikega 1, artikli 57 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 58 
lõikega -1. Et hõlbustada andmete jagamist, on vaja luua ameti poolt hallatav 
keskandmebaas, mis sisaldab teavet varem läbi viidud katsete ja uuringute kohta käesoleva 
määruse tähenduses. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist 
tegema päringuid vaid ühest andmebaasist. Artikli 32 lõike 3 punktis c osutatud teave peaks 
olema samuti avalikult kättesaadav, et tagada läbipaistvus seoses taotlejate poolt võetud 
meetmetega loomkatsete vältimiseks.

Muudatusettepanek 86
Artikli 35 lõige 2

2. Sellele vastavalt peavad asjaomased 
liikmesriigid taotlust artiklite 30 ja 31 
kohaselt läbi vaatava liikmesriigi 
järelduste põhjal loa andma või selle 
andmisest keelduma. Liikmesriigid 
annavad asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel kui taotluse esitanud 
liikmesriik, kaasa arvatud ka selle 
liigitamine direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

2. Ilma et see piiraks artikleid 30 ja 31, 
otsustab teine liikmesriik, kui 
taimekaitsevahendile on ühes liikmesriigis 
juba luba antud, 90 päeva jooksul alates 
taotluse saamisest, kas ja millistel 
tingimustel asjaomasele 
taimekaitsevahendile luba anda.

Selgitus

Loatsoonideks jaotamine ei ole asjakohane, kuna tingimused kavandatavates tsoonides ei ole 
sageli võrreldavad. Lube tuleks anda vaid liikmesriigi tasandil, kuid teisi liikmesriike tuleks 
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sellest teavitada. Teavitatud liikmesriigid peaksid olema kohustatud load kinnitama, tagasi 
lükkama või neid piirama mõistliku ajavahemiku jooksul vastavalt nende riigi konkreetsele 
olukorrale.

Muudatusettepanek 87
Artikli 37 lõike 4 esimene lõik

4. Kui asjaosalised liikmesriigid ei jõua 
kokkuleppele 90 päeva jooksul, esitab 
loataotlust läbi vaatav liikmesriik asja 
komisjonile. Otsus selle kohta, kas artikli 
29 lõike 1 punktis b osutatud tingimused 
on täidetud, tehakse vastavalt artikli 76 
lõikes 2 nimetatud menetlusele. 90 päeva 
pikkune periood algab päevast, millal 
loataotlust läbi vaatav liikmesriik teatas 
lõike 3 kohaselt referentliikmesriigile, et ta 
ei nõustu viimase järeldusega.

4. Kui asjaosalised liikmesriigid ei jõua 
kokkuleppele 90 päeva jooksul, esitab 
loataotlust läbi vaatav liikmesriik asja 
komisjonile. Otsus selle kohta, kas artikli 
29 lõike 1 punktis b osutatud tingimused 
on täidetud, tehakse vastavalt artikli 76 
lõikes 3 nimetatud regulatiivkomitee 
menetlusele. 90 päeva pikkune periood 
algab päevast, millal loataotlust läbi vaatav 
liikmesriik teatas lõike 3 kohaselt 
referentliikmesriigile, et ta ei nõustu 
viimase järeldusega.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 88
Artikli 37 lõige 5

5. Täpsed reeglid lõigete 1 kuni 4 
kohaldamiseks võidakse pärast ametiga 
konsulteerimist kehtestada artikli 76 lõikes 
3 nimetatud menetluse kohaselt.

5. Täpsed reeglid lõigete 1 kuni 4 
kohaldamiseks võidakse pärast ametiga 
konsulteerimist kehtestada artikli 76 lõikes 
3 a nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 89
Artikli 39 lõige 1

1. Käesolevas alajaos sätestatud 
vastastikuse tunnustamise menetluse alusel 
võib loa valdaja taotleda samale 
taimekaitsevahendile samasuguseks 

1. Käesolevas alajaos sätestatud 
vastastikuse tunnustamise menetluse alusel 
võib loa valdaja taotleda samale 
taimekaitsevahendile samasuguseks 
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kasutuseks luba teiselt liikmesriigilt 
järgmistel juhtudel:

kasutuseks luba teiselt liikmesriigilt. 

a) loa andis samase tsooni kuuluv 
liikmesriik (referentliikmesriik); või
b) liikmesriik andis loa kasutuseks 
kasvuhoonetes või koristusjärgses 
töötluses, sõltumata tsoonist, kuhu 
referentliikmesriik kuulub.

Selgitus

Loatsoonideks jaotamine ei ole asjakohane, kuna tingimused kavandatavates tsoonides ei ole 
sageli võrreldavad. Lube tuleks anda vaid liikmesriigi tasandil, kuid teisi liikmesriike tuleks 
sellest teavitada. Teavitatud liikmesriigid peaksid olema kohustatud load kinnitama, tagasi 
lükkama või neid piirama mõistliku ajavahemiku jooksul vastavalt nende riigi konkreetsele 
olukorrale.
Komisjon näib eeldavat, et ilmastiku- ja keskkonnatingimused on kõikides kasvuhoonetes ja 
kõikidel koristusjärgse töötluse juhtudel suhteliselt sarnased. Kuna see ei ole õige, tuleks see 
osa artiklist välja jätta.

Muudatusettepanek 90
Artikli 40 lõige 1

1. Liikmesriik, kellele esitatu artikli 39 
kohane taotlus, annab asjaomasele 
taimekaitsevahendile loa samadel 
tingimustel nagu referentliikmesriik, 
kaasa arvatud ka selle liigitamine 
direktiivi 1999/45/EÜ alusel.

1. Liikmesriik, kellele esitati artikli 39 
kohane taotlus, vaatab referentliikmesriigi 
poolt läbi viidud hindamise põhjalikult 
läbi, võrreldes seda tingimustega oma 
territooriumil.

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise põhimõte peab jätma liikmesriigile ruumi lubade kohandamiseks 
vastavalt oma konkreetsele olukorrale, kehtestades täiendavaid kasutustingimusi, või 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel asjaomasele taimekaitsevahendile loa andmisest 
keeldumiseks.

Muudatusettepanek 91
Artikli 40 lõige 1 a (uus)

1 a. Loa andmist võivad reguleerida 
sätted, mis tulenevad teiste meetmete 
rakendamisest kooskõlas ühenduse 
õigusega, mis on seotud 
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taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise tingimustega, mis on ette 
nähtud asjaomaste levitajate, kasutajate ja 
töötajate tervise kaitsmiseks.

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise põhimõte peab jätma liikmesriigile ruumi lubade kohandamiseks 
vastavalt oma konkreetsele olukorrale, kehtestades täiendavaid kasutustingimusi, või 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel asjaomasele taimekaitsevahendile loa andmisest 
keeldumiseks.

Muudatusettepanek 92
Artikli 40 lõige 1 b (uus)

1 b. Lubade andmise suhtes võidakse 
kohaldada lisanõudeid, kui liikmesriigis 
esinevad asjaomased põllumajanduslikud, 
taimetervisega seotud ja 
keskkonnatingimused (sealhulgas 
klimaatilised tingimused) muudavad 
artikliga 29 vastavuse huvides kõnealused 
nõuded vajalikuks. 

Selgitus

Vt artikli 40 lõike 1 a (uus) muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 93
Artikli 40 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 ja juhul, kui 
ühenduse õigus seda sätestab, võidakse 
kehtestada artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes 
täiendavaid tingimusi.

2. Artikli 30 lõike 3 nõuete suhtes
võidakse kehtestada täiendavaid tingimusi.

Selgitus

Vt artikli 40 lõike 1 a (uus) muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 94
Artikli 40 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui liikmesriik on veendunud, et 
taimekaitsevahend, millele teine 
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liikmesriik on loa andnud, ei saa vastata 
artiklis 29 sätestatud nõuetele või et see 
oleks vastuolus tema riikliku pestitsiidide 
alase tegevuskavaga, ja liikmesriik teeb 
sellest tulenevalt ettepaneku loa andmisest 
keeldumiseks, teavitab ta Euroopa 
Komisjoni, teisi liikmesriike ja taotlejat. 

Selgitus

Vt artikli 40 lõike 1 a (uus) muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 95
Artikli 41 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) liikmesriigi taotlusel täielik toimik, 
nagu on nõutud artikli 32 lõikes 3.

Selgitus

Vajaduse korral peaks liikmesriikidele olema enne konkreetsele taimekaitsevahendile loa 
andmist kättesaadav täielik teave. 

Muudatusettepanek 96
Artikli 42 lõige 5

5. Vastavalt artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele võidakse kehtestada suunised 
vastavuse kontrollimise korraldamiseks. 

5. Vastavalt artikli 76 lõikes 3 a nimetatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele võidakse 
kehtestada suunised vastavuse 
kontrollimise korraldamiseks. 

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 97
Artikli 43 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid vaatavad loa läbi juhul, 
kui esineb viiteid sellele, et vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunktile iv ja artikli 7 
lõigetele 2 ning 3 kehtestatud eesmärkide 
saavutamine võib olla ohus.
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Selgitus

Oluline on, et direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidele mittevastavuse puhul teatava aine osas on 
võimalik taimekaitsevahendi luba uuesti läbi vaadata. Lisaks annab direktiivi 2000/60/EÜ ja 
käesoleva määruse vaheline otsese tagasiside mehhanism tootjale lisastiimuli oma kohustuste 
tõsiseks arvessevõtmiseks toodete haldamise osas.

Muudatusettepanek 98
Artikli 43 lõike 3 punkt c a (uus)

c a) teaduslike ja tehniliste teadmiste 
arengu alusel võib muuta kasutusviisi ja 
koguseid.

Selgitus

Kavandatavas tekstis puudub oluline säte direktiivi 91/414 artikli 4 lõikest 6. Kõnealuses 
artiklis sätestatakse, et luba võib muuta juhul, kui on tehtud kindlaks, et teaduslike ja 
tehniliste teadmiste arengu alusel võib muuta kasutusviisi ja koguseid. Kõnealune kohustus 
hoiab loa andmise tingimused ajakohastena vastavalt teaduse arengule ja on näide 
ettevaatusprintsiibi praktilisest rakendamisest.

Muudatusettepanek 99
Artikli 43 lõige 4

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest koheselt teatama loa valdajale, 
teistele liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile. Ülejäänud samasse tsooni 
kuuluvad liikmesriigid võtavad samuti loa
tagasi või muudavad seda vastavalt. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 45.

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest koheselt teatama loa valdajale, 
teistele liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile. 

Muudatusettepanek 100
Artikli 45 lõige 2

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused seda 
võimaldavad, peab vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks antav ajapikendus olema
selline, et see ei mõjuta 
taimekaitsevahendi tavapärast 

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused ei mõjuta 
tervise- või keskkonnakaitset, antakse
vastavate taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks ajapikendus
maksimaalselt üheaastaseks perioodiks.
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kasutusperioodi.

Selgitus

Laovarude ärakasutamiseks antav ajapikendus ei tohiks olla pikem kui üks aasta.

Muudatusettepanek 101
Artikkel 47

Artikkel 47 välja jäetud
Geneetiliselt muundatud mikroorganismi 

sisaldavate taimekaitsevahendite 
turuleviimine ja kasutamine

1.Kui taimekaitsevahend sisaldab 
direktiivi 2001/18/EÜ rakendusalasse 
jäävat mikroorganismi, tuleb lisaks 
käesolevast peatükist tulenevatele 
hindamistele uurida ka selle geneetilist 
muundamist vastavalt nimetatud 
direktiivile. 
Sellisele taimekaitsevahendile antakse 
käesoleva määruse kohane luba üksnes 
juhul, kui selleks on antud direktiivi 
2001/18/EÜ artiklis 19 osutatud kirjalik 
nõusolek.
2. Kui ei ole sätestatud teisiti, 
kohaldatakse kõiki käesoleva määruse 
sätteid lubade andmise kohta.

Selgitus

Geneetiliselt muundatud organisme sisaldavatele taimekaitsevahenditele luba ei anta.

Muudatusettepanek 102
Artikli 48 lõike 1 sissejuhatus

1. Liikmesriigid ei anna luba 
asenduskõlblikku ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile, kui IV lisale vastav 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et:

1. Liikmesriigid ei anna asjaomases 
põllukultuuris kasutuseks luba 
asenduskõlblikku ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile, kui IV lisale vastav 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et:
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Selgitus

Asendamine peaks olema tänapäevase lubade andmise poliitika tugisammas. 
Liikmesriik ei kiida heaks taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad asenduskõlblikke aineid, 
juhul kui asjaomase põllukultuuri puhul on olemas ohutumad alternatiivid ja meetodid. 
Kavandatav viie aasta pikkune tähtaeg kiirendab läbivaatamisprotsessi ja innustab 
innovatsiooni.

Muudatusettepanek 103
<Article>Artikli 48 lõike 1 punkt c</Article>

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu.

c) toimeainete keemiline mitmekesisus 
(vajaduse korral) või põllukultuuride 
majandamise ning kahjuriennetuse 
meetodid ja tavad on piisavad, et 
vähendada sihtorganismis resistentsuse 
tekke ohtu.

Selgitus

Põllukultuuride majandamise ja kahjuriennetuse mittekeemilisi meetodeid ja tavasid tuleb 
samuti asendamisega seotud sätetes arvesse võtta.

Muudatusettepanek 104
Artikli 48 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 antakse 
asenduskõlblikku ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile luba ilma võrdleva 
hindamiseta, kui see on vajalik esmaste 
kogemuste saamiseks selle vahendi 
praktilise kasutamise kohta.

välja jäetud

Selline luba antakse perioodiks, mis ei ole 
pikem kui kolm aastat.

Selgitus

Kõnealune erand toob kaasa liiga palju erandeid ja on oht, et praktikas kiidab liikmesriik 
jätkuvalt taimekaitsevahendid ilma võrdleva hindamiseta heaks.

Muudatusettepanek 105
Artikli 48 lõige 4

4. Kui liikmesriik otsustab lõike 3 alusel 
loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub see 

4. Kui liikmesriik otsustab lõike 3 alusel 
loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub see 
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tagasivõtmine või muutmine pärast nelja 
aasta möödumist liikmesriigi vastavast 
otsusest või asenduskõlbliku aine 
heakskiidu kehtivuse perioodi lõppedes, 
kui see periood lõpeb varem.

tagasivõtmine või muutmine pärast kahe 
aasta möödumist liikmesriigi vastavast 
otsusest või asenduskõlbliku aine 
heakskiidu kehtivuse perioodi lõppedes, 
kui see periood lõpeb varem.

Selgitus

Kavandatav kahe aasta pikkune tähtaeg kiirendab asendamisprotsessi ja innustab 
innovatsiooni.

Muudatusettepanek 106
Artikli 49 lõige 1

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline 
kasutus konkreetses liikmesriigis selle 
vahendi kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata, või 
kasutamist laialdaselt kasvatataval kultuuril 
mõne erakorralise vajaduse rahuldamiseks.

1. Käesolevas artiklis tähendab 
taimekaitsevahendi väikesemahuline 
kasutus konkreetses liikmesriigis selle 
vahendi kasutamist kultuuril, mida selles 
liikmesriigis laialdaselt ei kasvatata (mitte 
rohkem kui 0,1% liikmesriigi 
põllumajandusmaast), või kasutamist 
laialdaselt kasvatataval kultuuril mõne 
erakorralise vajaduse rahuldamiseks.

Selgitus

Väiksema osatähtsusega kasutusalasid kaalutakse praegu iga põllukultuuri puhul, mis ei ole 
tähtsam põllukultuur (teravili, mais). Õunu kasvatatakse ELi 15 liikmesriigis 300 000 
hektaril, mis moodustab põllumajandusmaast umbes 0,25%. 

Muudatusettepanek 107
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Paralleelne importimine

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 lubab 
liikmesriik taimekaitsevahendi importi ja 
turuleviimist oma territooriumil 
paralleelse kaubanduse kaudu ainult 
pärast haldusmenetluse läbiviimist, 
tegemaks kindlaks, et see on identne juba 
lubatud taimekaitsevahendiga (edaspidi 
„võrreldav taimekaitsevahend”). Kui see 
on nii, saab imporditud 
taimekaitsevahend määratud liikmesriigi 
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pädevalt asutuselt samasussertifikaadi.
2. Taimekaitsevahendi importijad 
taotlevad määratud liikmesriigi pädevalt 
asutuselt samasussertifikaati 
taimekaitsevahendile, mida nad soovivad 
enne esimest importimist ja esimest 
turuleviimist importida.
3. Määratud liikmesriigi pädev asutus 
otsustab 45 päeva jooksul, kas käesoleva 
artikli nõuded on täidetud. Kui pädev 
asutus teeb kindlaks, et käesoleva artikli 
nõuded on täidetud, saab importija 
kõnealusele vahendile 
samasussertifikaadi.
4. Taotleja vabastatakse 
taimekaitsevahendile loa andmiseks 
nõutava teabe, katse- ja 
uuringuaruannete esitamisest.
5. Pädev asutus, kellele taotlus laekub, 
palub päritolumaa pädeval asutusel:
a) määrata vahendi täpne koostis 
kontrollimaks, et see on identne 
referentliikmesriigis loa saanud 
taimekaitsevahendiga, ja
b) kontrollida, et vahendile on kõnealuses 
liikmesriigis antud luba kooskõlas 
käesolevas määruses või direktiivis 
91/414/EMÜ sätestatud loa andmise 
menetlusega.
6. Paralleelselt imporditavaid vahendeid 
ei tohi ümber pakkida.
7. Samasussertifikaat aegub võrreldavale 
taimekaitsevahendile loa andmisega või 
imporditud vahendi loa kehtivuse 
lõppemisega liikmesriigis, kust seda 
eksporditakse. Kui võrreldava 
taimekaitsevahendi luba võetakse tagasi 
muudel põhjustel kui tervise või 
keskkonnaga seotud põhjused, võib 
importija jätkata imporditud toote 
müümist ühe aasta jooksul pärast 
tagasivõtmise kuupäeva.
8. Liikmesriigid ei või väljastada 
samasussertifikaate 
taimekaitsevahenditele, mis sisaldavad 
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asenduskõlblikku ainet.

Selgitus

Paralleelset kaubandust ei tohi kasutada ohtlike või ebaseaduslike (testimata ja/või võltsitud) 
toodete turuleviimiseks. Paralleelse impordi õiguslikku seisundit tuleks selgitada selgete ja 
siduvate sätete kaudu. 

Muudatusettepanek 108
Artikli 50 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina artiklist 28 võib liikmesriik 
eriolukordades anda kuni 120 päeva
kehtiva loa taimekaitsevahendite 
turuleviimiseks piiritletud ja kontrollitud 
kasutuseks, kui selline meede osutub 
vajalikuks mõne taimekaitses ilmnenud
ohu tõttu, mida ei ole võimalik ohjata 
ühegi teise mõistliku vahendiga.

1. Erandina artiklist 28 võib liikmesriik 
eriolukordades anda kuni 30 päeva kehtiva 
loa taimekaitsevahendite turuleviimiseks 
piiritletud ja kontrollitud kasutuseks, kui 
selline meede osutub vajalikuks mõne 
ettenägematu ohu tõttu, mida ei ole 
võimalik ohjata ühegi teise mõistliku 
vahendiga. 

Selgitus

Direktiivis 91/414 on kõnealuse erandi võimalus artikli 8 lõikes 4, kus see piirdub 
ettenägematu ohu olukordadega. Sõna „ettenägematu” väljajätmisega muutub täielikult 
erandi iseloom. See muutub erandjuhtudel kasutatavast vahendist vahendiks, mida 
kasutatakse tavapraktikas väga paljudes olukordades, kuna mõistet „eriasjaolud” ei ole 
kindlaks määratud ja neid on alati võimalik leida.

Muudatusettepanek 109
Artikli 51 lõige 4

4. Artikli 76 lõikes 3 osutatud menetluse
kohaselt võidakse vastu võtta 
üksikasjalikke reegleid käesoleva artikli 
kohaldamiseks, eriti mis puudutab 
eksperimentide või katsete käigus välja 
lastavate taimekaitsevahendite 
maksimaalseid lubatud koguseid ning 
andmeid, mille esitamine lõike 2 kohaselt 
on igal juhul kohustuslik.

4. Artikli 76 lõikes 3 a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
võidakse vastu võtta üksikasjalikke 
reegleid käesoleva artikli kohaldamiseks, 
eriti mis puudutab eksperimentide või 
katsete käigus välja lastavate 
taimekaitsevahendite maksimaalseid 
lubatud koguseid ning andmeid, mille 
esitamine lõike 2 kohaselt on igal juhul 
kohustuslik.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.
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Muudatusettepanek 110
Artikli 52 lõiked 2 ja 4

Nõuetekohane kasutus peab vastama
kõigile artikli 30 kohaselt kehtestatud 
tingimustele ja olema märgitud etiketile, 
selle juures tuleb nii palju kui võimalik 
kohaldada head taimekaitsetava, 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid ja 
head keskkonnatava. 

Nõuetekohane kasutus sisaldab
minimaalselt järgmist:

a) vastab kõigile artikli 30 kohaselt 
kehtestatud tingimustele ning nõuetele ja 
on märgitud etiketile kooskõlas artiklite 61 
ja 63 sätetega ning direktiiviga 
1999/45/EÜ;
b) kasutamine toimub kooskõlas 
integreeritud kahjuritõrje põhimõtetega, 
sealhulgas taimekaitsevahendite 
kasutamise hea tava ja hea 
keskkonnakaitsetavaga, kusjuures 
taimekaitsevahendite kasutamine piirdub 
vajaliku miinimumiga;
c) vastab määrusele EÜ nr 396/2005 
pestitsiidide jääkide piirnormide kohta;
d) vastab asjaomastele töötajate kaitse 
alastele õigusaktidele.

Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas hea 
taimekaitsetavaga ja hea 
keskkonnakaitsetavaga.

Hiljemalt 1. jaanuariks 2012 peab 
taimekaitsevahendite nõuetekohane 
kasutamine olema kooskõlas integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtetega, sealhulgas 
taimekaitsevahendite kasutamise hea tava
ja hea keskkonnakaitsetavaga.

Vastavalt artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetlusele võidakse vastu võtta
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli 
kohaldamiseks, kaasa arvatud nende 
põhimõtete suhtes kehtivad 
miinimumnõuded.

Vastavalt asutamislepingu artiklis 251 
nimetatud menetlusele võetakse vastu 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli 
kohaldamiseks, kaasa arvatud nende 
põhimõtete suhtes kehtivad 
miinimumnõuded.

Selgitus

Nõuetekohase kasutuse määratlus tuleks sõnastada miinimumnõuetena. Liikmesriigid peaksid 
olema kohustatud oma loa andmise otsustes nõudma nõuetekohast kasutust (vt artikkel 30).
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Muudatusettepanek 111
Artikli 54 lõike 1 sissejuhatus

1. Liikmesriigid peavad hoidma
taimekaitsevahendite kohta antud või 
tagasi võetud lubade kohta käivat teavet
avalikkusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavana, nii et selles sisalduks 
vähemalt:

1 Liikmesriigid edastavad vastavalt 
käesolevale määrusele
taimekaitsevahendite kohta antud või 
tagasi võetud lubade kohta käiva teabe
ametile, kes teeb selle avalikkusele 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks, nii et 
selles sisalduks vähemalt:

Selgitus

Seotud põhjenduse 32 ja artikli 34 a, artikli 57 lõigete 1 ja 2 ning artikli 58 lõike -1 
muudatusettepanekutega. Et hõlbustada andmete jagamist, on vajalik luua ameti poolt 
hallatav keskandmebaas, mis sisaldab teavet varem läbi viidud katsete ja uuringute kohta 
käesoleva määruse tähenduses. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu 
läbiviimist tegema päringuid vaid ühest andmebaasist.

Muudatusettepanek 112
Artikli 54 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) liikmesriik (liikmesriigid), kus 
taimekaitsevahendile on luba antud,

Selgitus

Vt artikli 54 lõike 1 sissejuhatuse muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 113
Artikli 57 lõiked 1 ja 2

1. Referentliikmesriigid peavad iga 
toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
kohta esmase heakskiidu andmiseks, 
heakskiidu tingimuste muutmiseks või 
heakskiidu pikendamiseks vajalike katse-
ja uuringuaruannete loendit ning teevad 
selle nõudmise korral kättesaadavaks igale 
huvitatud osalisele.

1. Referentliikmesriigid edastavad ametile
iga toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
kohta esmase heakskiidu andmiseks, 
heakskiidu tingimuste muutmiseks või 
heakskiidu pikendamiseks vajalike katse-
ja uuringuaruannete loendi ning katsete ja 
uuringuaruannete tulemuste kokkuvõtte, 
millega tehakse kindlaks aine mõjusus ja 
selle ohutus inimestele, loomadele, 
taimedele ja keskkonnale ning mille amet
avalikkusele kättesaadavaks teeb.

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele 
liikmesriigid loa annavad, peavad nad 
pidama ja igale huvitatud osalisele 

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele 
liikmesriigid loa annavad, edastavad nad 
ametile, kes selle avalikkusele
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nõudmise korral kättesaadavaks tegema
järgmist:

kättesaadavaks teeb, järgmist:

a) loetelu katse-ja uuringuaruannetest, mis 
on vajalikud esmase loa andmiseks, 
loatingimuste muutmiseks või loa 
pikendamiseks;

a) loetelu katse-ja uuringuaruannetest, mis 
on vajalikud esmase loa andmiseks, 
loatingimuste muutmiseks või loa 
pikendamiseks;

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, 
millele on taotletud artikli 56 kohast 
kaitset, koos selle artikli alusel esitatud 
põhjendustega.

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, 
millele on taotletud artikli 56 kohast 
kaitset, koos selle artikli alusel esitatud 
põhjendustega, ning

b a) katsete ja uuringuaruannete 
kokkuvõtte, millega tehakse kindlaks 
vahendi mõjusus ja selle ohutus 
inimestele, loomadele, taimedele ja 
keskkonnale.

Selgitus

Et hõlbustada andmete jagamist, on vajalik luua ameti poolt hallatav keskandmebaas, mis 
sisaldab teavet varem läbi viidud katsete ja uuringute kohta käesoleva määruse tähenduses. 
Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist tegema päringuid vaid 
ühest andmebaasist.

Muudatusettepanek 114
Artikli 58 lõige -1 (uus)

-1. Kõik isikud, kes kavatsevad taotleda 
taimekaitsevahendile loa andmist, teevad 
enne katsete või uuringute läbiviimist 
päringuid artiklites 34 a, 54 ja 57 
osutatud andmebaasi.

Selgitus

Seotud põhjenduse 32 ja artikli 34 a, artikli 54 lõike 1 ja artikli 57 lõigete 1 ja 2 
muudatusettepanekutega. Et tagada maksimaalne andmete jagamine, peaksid taotlejad 
tegema päringuid ameti andmebaasi, et leida kogu vajalikku teavet varem läbi viidud katsete 
ja uuringute kohta käesoleva määruse tähenduses.

Muudatusettepanek 115
Artikli 58 lõike 1 esimene lõik

1. Kõik isikud, kes soovivad saada 
taimekaitsevahendile luba, peavad enne 
testide või uuringute läbiviimist, esitama

1. Kõik isikud, kes soovivad saada 
taimekaitsevahendile luba, teavitavad enne 
katsete või uuringute läbiviimist selle 
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selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus
nad kavatsevad taotluse esitada, päringu
küsimusega, kas sama toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavale 
taimekaitsevahendile on luba juba antud. 
Seda päringut tehes tuleb tutvuda ka 
artikli 54 kohaselt kättesaadavaks tehtud 
teabega.

liikmesriigi pädevat asutust, kellele nad 
kavatsevad taotluse esitada, et sama 
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti 
sisaldavale taimekaitsevahendile on 
kõnealuses või mõnes muus liikmesriigis 
luba juba antud, viidates andmebaasis 
sisalduvale asjaomasele teabele.

Selgitus

Seotud artikli 34 a, artikli 54 lõike 1, artikli 57 lõigete 1 ja 2 ning artikli 58 lõike -1 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 116
Artikli 59 lõige 1

1. Selgroogsete loomadega seotud katseid 
ja uuringuid ei tohi käesoleva määruse 
alusel korrata. Mis tahes isik, kes soovib 
viia läbi selgroogsete loomadega seotud 
katseid, peab võtma vajalikud meetmed, 
kontrollimaks, et neid katseid või 
uuringuid ei ole varem tehtud või alustatud.

1. Selgroogsete loomadega seotud katseid 
ja uuringuid ei tohi käesoleva määruse 
alusel korrata. Mis tahes isik, kes soovib 
viia läbi selgroogsete loomadega seotud 
katseid, peab võtma vajalikud meetmed,
eelkõige andmebaasis päringute 
tegemisega, kontrollimaks, et neid katseid 
või uuringuid ei ole varem tehtud või 
alustatud.

Muudatusettepanek 117
Artikli 62 lõike 1 esimene lõik

1. Taimekaitsevahendite märgistus peab 
vastama artikli 76 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastu võetud määruses 
sätestatud nõuetele.

1. Taimekaitsevahendite märgistus peab 
vastama asutamislepingu artiklis 251
nimetatud menetluse kohaselt vastu võetud 
määruses sätestatud nõuetele.

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses tuleks sätestada märgistusega seotud sätted.

Muudatusettepanek 118
Artikli 62 lõige 3 a (uus)

3 a. Toiduained, mis ei vasta komisjoni 5. 
detsembri 2006. aasta direktiivi 
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2006/125/EÜ (imikutele ja väikelastele 
mõeldud teraviljapõhiste töödeldud 
toitude ja muude imikutoitude kohta1) 
sätetele, märgistatakse tekstiga „imikutele 
ja lastele sobimatu”.
1 ELT L 339, 6.12.2006, lk 16.

Selgitus

Toiduained, mis sisaldavad taimekaitsevahendite jääke, mis ületavad direktiiviga 
2006/125/EÜ ette nähtud piirnorme, tuleks märgistada selgelt vastava hoiatussõnumiga, mis 
annab lõpptarbijale kõnealust teavet. 

Muudatusettepanek 119
Artikkel 63

1. Igale taimekaitsevahendi reklaamile
tuleb lisada laused “Kasutage 
taimekaitsevahendeid ohutult. Enne 
kasutamist lugege alati läbi etikett ja 
tootekirjeldus.” Need laused peavad 
olema ülejäänud reklaamist selgelt 
eristatavad. Sõna “taimekaitsevahend” 
võib asendada tooteliigi täpsema 
kirjeldusega, näiteks fungitsiid, 
insektitsiid või herbitsiid.

Taimekaitsevahendite reklaamid 
keelatakse.

2. Reklaam ei tohi sisaldada teavet, mis 
võib olla eksitav vahendi võimalike ohtude 
suhtes inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale, näiteks väljendeid 
“väheohtlik”, “mittetoksiline” või 
“tervisele kahjutu”.

Muudatusettepanek 120
Artikli 64 lõige 1

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad pidama arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud 
taimekaitsevahendite üle. 

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad ja professionaalsed kasutajad 
peavad arvet enda poolt toodetud, 
ladustatud ja kasutatud 
taimekaitsevahendite üle vähemalt 10 
aastat alates tootmise või kasutamise 
lõpust. 

Nad peavad tegema nendes arvestuskirjetes Nad teevad nendes arvestuskirjetes 
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sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
peavad nad tagama selle teabe 
kättesaadavuse naabritele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu.

sisalduva teabe nõudmise korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
teevad nad selle teabe kättesaadavaks
naabritele ja elanikele, jaemüüjatele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
juurdepääsu. Teave taimekaitsevahendite 
kasutuste kohta asjaomasel 
põllumajandustootel esitatakse 
jaemüüjatele ja hulgimüüjatele 
pestitsiidipassi vormis.

Selgitus

Jaemüüjad ja hulgimüüjad on palunud igakülgset teavet pestitsiidide kohta, mida on 
asjaomase toote puhul kasutatud, et rakendada paremini jälgitavuse nõudeid ja parandada 
pestitsiidijääkide analüüsi oma kvaliteedisüsteemide raames. Esmatootjad peaksid olema 
kohustatud andma oma klientidele nõudmise korral käesoleva määruse nõuete kohaselt 
säilitatavat teavet. 

Muudatusettepanek 121
Artikli 64 lõige 1 a (uus)

1 a. Taimekaitsevahendite tootjad viivad 
läbi registreerimisjärgse kontrolli. Nad 
teavitavad pädevaid asutusi kogu 
asjaomasest teabest ja hoiavad teabe 
sidusrühmadele nõudmise korral 
kättesaadavana.

Selgitus

Taimekaitsevahendite tootjate vastutus ei peaks nende ainele loa andmisega lõppema. Et 
tagada keskkonna ja eelkõige veeressursside kaitse, on oluline, et toimuks 
registreerimisjärgne kontroll ja et kõnealust teavet hoitaks kättesaadavana pädevatele 
asutustele ja asjaomastele sidusrühmadele (nt joogiveetootjad), kes seda nõuavad. Aine poolt 
veekeskkonnale avaldatava võimaliku negatiivse mõjuga tegelemine peaks olema 
tootmisahela järgmiste sektorite ülesanne.

Muudatusettepanek 122
Artikli 64 lõige 2

2. Loa valdajad peavad esitama 
liikmesriikide pädevatele asutustele kõik 
andmed taimekaitsevahendite 
müügimahu kohta.

2. Taimekaitsevahendite tootjad 
teavitavad pädevaid asutusi 
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– asjaomase aine või vahendi kogustest;
– ELis asuvatele töötlejatele või 
hulgimüüjatele tarnitud asjaomase aine 
või vahendi kogustest;
– asjaomase aine või vahendi eksporditud 
kogustest.
Pädevad asutused hindavad kõnealust 
teavet ja avaldavad selle.

Selgitus

Vajalik on tagada tootevoogude jälgitavus. Kõnealust nõuet on vaja ka statistilistel 
eesmärkidel ja kasutuses olevate pestitsiidide hindamiseks kooskõlas pestitsiidide säästva 
kasutamise temaatilise strateegiaga.

Muudatusettepanek 123
Artikli 64 lõige 3

3. Lõigete 1 ja 2 ühetaolise kohaldamise 
tagamiseks võidakse vastu võtta 
rakendusmeetmeid vastavalt artikli 76 
lõikes 3 osutatud menetlusele.

3. Lõigete 1 ja 2 ühetaolise kohaldamise 
tagamiseks võidakse vastu võtta 
rakendusmeetmeid vastavalt artikli 76 
lõikes 3 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 124
Artikli 65 esimene lõik

Liikmesriigid peavad teostama ametlikku 
järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 
täitmine. Nad peavad koostama ja 
komisjonile edastama aruande sellise 
järelevalve ulatuse ja tulemuste kohta kuue 
kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, mille 
kohta aruanded käivad. 

Liikmesriigid peavad teostama ametlikku 
järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 
täitmine. Kõnealune järelevalve sisaldab 
järelevalvet talupidamiste üle, et 
kontrollida kasutuspiirangutest 
kinnipidamist. Liikmesriigid peavad 
koostama ja komisjonile edastama aruande 
sellise järelevalve ulatuse ja tulemuste 
kohta kuue kuu jooksul pärast selle aasta 
lõppu, mille kohta aruanded käivad. 
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Muudatusettepanek 125
Artikli 65 lõige 3

Artikli 76 lõikes 3 sätestatud menetluse 
kohaselt vastu võetud määruses 
kehtestatakse sätted taimekaitsevahendite 
tootmise, pakendamise, märgistamise, 
ladustamise, transpordi, turustamise, 
koostamise ja kasutamise järelevalve 
kohta. Nimetatud määrus peab sisaldama 
sätteid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) 
nr 882/2004 artiklitega 1–13, 26, artikli 27 
lõikega 1, lõike 4 punktidega a ja b ning 
lõigetega 5–12, artiklitega 28, 29, 32–45, 
51, 53, 54, 66 ning I, II, III, VI ja VII 
lisaga. Samuti peab see sisaldama sätteid 
andmekogumise kohta ja 
mürgistuskahtluse juhtudega seotud 
aruannete esitamise kohta ning täpsustama 
meditsiiniasutuste nõudel kättesaadavaks 
tehtavat teavet.

Asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
menetluse kohaselt vastu võetud määruses 
kehtestatakse sätted taimekaitsevahendite 
tootmise, pakendamise, märgistamise, 
ladustamise, transpordi, turustamise, 
koostamise ja kasutamise järelevalve 
kohta. Nimetatud määrus peab sisaldama 
sätteid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) 
nr 882/2004 artiklitega 1–13, 26, artikli 27 
lõikega 1, lõike 4 punktidega a ja b ning 
lõigetega 5–12, artiklitega 28, 29, 32–45, 
51, 53, 54, 66 ning I, II, III, VI ja VII 
lisaga. Samuti peab see sisaldama sätteid 
andmekogumise kohta ja 
mürgistuskahtluse juhtudega seotud 
aruannete esitamise kohta ning täpsustama 
meditsiiniasutuste nõudel kättesaadavaks 
tehtavat teavet.

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses tuleks sätestada järelevalvega seotud sätted.

Muudatusettepanek 126
Artikkel 74

Komisjon võib vastavalt artikli 76 lõikes 2
nimetatud menetlusele vastu võtta või 
muuta tehnilisi või muid käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikke 
juhenddokumente. Komisjon võib paluda 
ametiasutuselt selliste juhenddokumentide 
ettevalmistamist või sellele kaasa aitamist. 

Komisjon võib vastavalt artikli 76 lõikes 3 
a nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele vastu võtta või 
muuta tehnilisi või muid käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikke 
juhenddokumente. Komisjon võib paluda 
ametiasutuselt selliste juhenddokumentide 
ettevalmistamist või sellele kaasa aitamist. 

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 127
Artikli 75 lõige 1
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1. Artikli 76 lõikes 3 osutatud menetlust 
kohaldatakse järgmiste otsuste 
vastuvõtmiseks:

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 
76 lõikes 3 esitatud regulatiivkomitee 
menetluse korras.

a) lisade muudatused, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;
b) artikli 8 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuete kohta 
käivad määrused, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;
c) artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsete põhimõtete kohta käiva 
määruse muudatused, mis lähtuvad 
praegustest teaduslikest ja tehnilistest 
teadmistest;
e) käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed.

Selgitus

Järgnev komisjoni rakendusvolitustega seotud sätete kohandamine vastavalt artiklite 8, 29 ja 
62 kavandatavatele muudatusettepanekutele.

Muudatusettepanek 128
Artikli 75 lõige 2

2. Vastavalt artikli 76 lõikes 2 osutatud 
menetlusele võetakse vastu määrus, mis 
sisaldab direktiivi 91/414/EMÜ I lisas 
esitatud toimeainete loendit. Nende ained 
loetakse käesoleva määrusega heaks 
kiidetuks.

2. Vastavalt artikli 76 lõikes 3 a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele võetakse 
vastu määrus, mis sisaldab direktiivi 
91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeainete 
loendit. Nende ained loetakse käesoleva 
määrusega heaks kiidetuks.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 129
Artikli 76 lõige 3 a (uus)
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3 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, arvestades selle 
artikli 8 sätteid.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 130
I lisa

Lisa välja jäetud

Selgitus
Kavandatav tsoonideks jaotamise süsteem on eksitav, kuna see viitab tsoonidele, kus 
puuduvad suhteliselt sarnane põllumajandus, taimetervis ja keskkonnatingimused. 
Kavandatav tsoonideks jaotamine kahjustab riiklikku lubade andmist ja ei ole kooskõlas EÜ 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttega, sest see ei ole otsustamisprotsessi 
kiirendamiseks vajalik. Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse 
tunnustamise süsteemi muutmisega ilma tsoonideks jaotamise mõisteta.

Muudatusettepanek 131
II lisa punkt 2.1

2.1 Artikli 7 lõike 1 nõuded loetakse 
täidetuks vaid juhul, kui esitatud toimiku 
põhjal peetakse võimalikuks vähemalt ühes 
liikmesriigis loa andmist vähemalt ühele
seda toimeainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile vähemalt üheks
vaadeldud kasutuseks.

2.1 Artikli 7 lõike 1 nõuded loetakse 
täidetuks vaid juhul, kui esitatud toimiku 
põhjal peetakse võimalikuks vähemalt ühes 
liikmesriigis loa andmist vähemalt kolmele 
seda toimeainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile kõikideks vaadeldud 
kasutusteks.

Muudatusettepanek 132
II lisa punkt 3.6

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
võttes arvesse nende mõjude laadi ja 
raskust ning teatud elanikkonnagruppide 

3.6.1. Vajaduse korral tuleb kindlaks 
määrata aktsepteeritav päevadoos, ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus ja 
akuutne standarddoos. Nende väärtuste 
määramisel tuleb tagada piisav ohutusvaru, 
mis on vähemalt 100, võttes arvesse nende 
mõjude laadi ja raskust, võimalikku 
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vastuvõtlikkust. koosmõju ning teatud 
elanikkonnagruppide, nagu rasedad ja 
imetavad naised, embrüod ja lapsed,
vastuvõtlikkust.

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud kõrgema 
tasandi genotoksilisuse katsete põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria mutageenide 
alla, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.6.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele, sealhulgas teaduskirjanduse 
ülevaatele vastavalt läbi viidud kõrgema 
tasandi genotoksilisuse katsete põhjal ei 
liigitata seda või ei tule seda liigitada 
direktiivi 67/548/EMÜ sätete kohaselt 1., 
2. või 3. kategooria mutageenide alla. 

3.6.3. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse hindamise põhjal ei 
liigitata seda direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1. või 2. kategooria
kantserogeenide alla, välja arvatud juhul, 
kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.6.3. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele, sealhulgas teaduskirjanduse 
ülevaatele vastavalt läbi viidud 
kantserogeensuse katsete põhjal ei liigitata 
seda või ei tule seda liigitada direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeenide alla.

3.6.4. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
hindamise põhjal ei liigitata seda direktiivi 
67/548/EMÜ sätete kohaselt 1. või 2. 
kategooria paljunemisvõimele kahjulike 
mürkainete alla, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.6.4. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui toimeainete ja 
taimekaitsevahendite andmenõuetele ja 
muudele saadaolevatele andmetele ja 
teabele, sealhulgas teaduskirjanduse 
ülevaatele vastavalt läbi viidud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse
katsete põhjal ei liigitata seda või ei tule 
seda liigitada direktiivi 67/548/EMÜ sätete 
kohaselt 1., 2. või 3. kategooria 
paljunemisvõimele kahjulike mürkainete 
alla. 

3.6.5. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat 

3.6.5. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokku lepitud katsejuhenditel või teistel 
kättesaadavatel andmetel ja teabel, 
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sisesekretsiooni kahjustavaid omadusi, mis
võivad olla inimestel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

sealhulgas teaduskirjanduse ülevaatel 
põhineva hindamise alusel ei leita sellel 
olevat sisesekretsiooni kahjustavaid 
omadusi, mille puhul on kahtlus, et need 
on inimestel toksikoloogiliselt olulised, 
sealhulgas siis, kui kokkupuude toimub 
tõenäoliselt embrüonaalse/lootelise elu 
ajal ja/või lapsepõlves, võttes 
nõuetekohaselt arvesse tõenäolist 
koosmõju.

3.6.6. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
juhul, kui hindamise põhjal või teiste 
kättesaadavate andmete ja teabe alusel, 
sealhulgas teaduskirjanduse ülevaatel 
põhineva hindamise alusel, ei leita sellel 
olevat inimeste puhul neurotoksilisi või 
immunotoksilisi omadusi, võttes arvesse 
kokkupuudet embrüonaalse/lootelise elu 
ajal ja/või lapsepõlves, ning samuti 
tõenäolist koosmõju.

Selgitus
Vastavalt ettevaatusprintsiibile tuleks piirkriteeriumid krooniliste tervisemõjude jaoks 
kehtestada ohu hindamise tasandil ja need ei tohiks olla seotud kokkupuute hindamisega. 
Seda sellepärast, et puudub realistlike väljapakutud tingimuste määratlus. Muud 
piirkriteeriumid välistavad ka osa riski hindamise strateegiast, näiteks väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste piirkriteeriumid.

3. kategooria kantserogeenseid, reprotoksilisi ja mutageenseid pestitsiide ei tohiks heaks kiita 
enne, kui teadusuuringute tulemused tõendavad, et neil ei ole võimalikku kantserogeenset, 
reprotoksilist või mutageenset mõju.

Muudatusettepanek 133
II lisa punkti 3.7.1 sissejuhatavad punktid a ja b

3.7.1. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ei loeta püsivaks
orgaaniliseks saasteaineks.

3.7.1. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ja selle muundumissaadusi 
või jääke ei loeta püsivateks orgaanilisteks 
saasteaineteks.

Püsiv orgaaniline saasteaine on 
määratletud järgmiselt:

Püsiv orgaaniline saasteaine on 
määratletud järgmiselt:

a) Püsivus a) Püsivus
i) Tõendid, et selle DT50 vees on pikem 
kui kaks kuud või et selle DT50 pinnases 

i) Tõendid, et selle DT50 vees on pikem 
kui kaks kuud või et selle DT50 pinnases 
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on pikem kui kuus kuud või et selle DT50 
settes on pikem kui kuus kuud; ning

on pikem kui kuus kuud või et selle DT50 
settes on pikem kui kuus kuud; ning

ii) Tõendid; et toimeaine on muidu 
piisavalt püsiv selleks, et olla probleemne;

b) Bioakumulatsioon: b) Bioakumulatsioon:
i) Tõendid, et selle biokontsentratsiooni 
tegur või bioakumulatsiooni tegur 
veeloomades on suurem kui 5,000 või kui 
sellised andmed puuduvad, siis Ko/w on 
suurem kui 5;

i) Tõendid, et selle biokontsentratsiooni 
tegur või bioakumulatsiooni tegur 
veeloomades on suurem kui 2000 või kui 
sellised andmed puuduvad, siis Ko/w on 
suurem kui 5;

Tõendid, et kemikaal on muul põhjusel 
probleemne, näiteks kõrge 
bioakumulatsioon muudes liikides kui 
sihtliigid, kõrge toksilisus või 
ökotoksilisus; ning

Tõendid, et kemikaal on muul põhjusel 
probleemne, näiteks kõrge 
bioakumulatsioon muudes liikides kui 
sihtliigid, kõrge toksilisus või 
ökotoksilisus; või
ii) Elustiku seireandmed, mis osutavad 
sellele, et toimeaine bioakumulatsiooni 
potentsiaal on piisav selleks, et olla 
probleemne; või

Selgitus

Kolm püsiva orgaanilise saasteaine kriteeriumit peaksid olema eraldiseisvad piirkriteeriumid. 
Vastavalt Stockholmi konventsiooni D lisale ei tohiks kõnealused kriteeriumid kokkupuudet 
käsitlevaid arvutusi või teisi tingimusi ja hinnanguid tühistada.

Muudatusettepanek 134
II lisa punkti 3.7.2 sissejuhatuse esimene lõik

3.7.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

3.7.2. Toimeaine kiidetakse heaks ainult 
siis, kui seda ja selle muundumissaadusi 
või jääke ei loeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad kriteeriumid on võetud REACHist, kuigi kõnealuste 
kriteeriumide puudulikkust on tunnistatud juba REACHi raames, kuna need kuuluvad ühe 
aasta jooksul läbivaatamisele. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga 
püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumid on nii ranged, et kindlaks on 
määramata isegi tuntud püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained, nagu näiteks püsivaid 
orgaanilisi saasteaineid käsitlevas Stockholmi konventsioonis loetletud ained. Kooskõlas 
kõnealuse konventsiooni sätetega on oluline võimaldada samaväärsete tõendite kasutamist 
ning mitte lihtsalt „teha linnukesi” katsetulemuste taha, mis sageli ei ole kättesaadavad või 
mis ei pruugi isegi kehtida.
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Muudatusettepanek 135
II punkt 3.7.2.1

Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui: 

Toimeaine vastab püsivuse kriteeriumile, 
kui leidub tõendeid, et:

- selle poolestusaeg merevees on pikem kui 
60 päeva, või

– selle poolestusaeg merevees on pikem 
kui 60 päeva, või

- selle poolestusaeg mage- või suudmevees 
on pikem kui 40 päeva, või

– selle poolestusaeg mage- või suudmevees 
on pikem kui 40 päeva, või

- selle poolestusaeg meresettes on pikem 
kui 180 päeva, või

– selle poolestusaeg meresettes on pikem 
kui 180 päeva, või

- selle poolestusaeg mage- või suudmevee 
settes on pikem kui 120 päeva, või

– selle poolestusaeg mage- või suudmevee 
settes on pikem kui 120 päeva, või

- selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
120 päeva.

– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
120 päeva.

Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.

Keskkonnas püsivuse hindamine peab 
põhinema taotleja kirjeldatud 
saadaolevatele poolestusaja andmetele, mis 
on kogutud sobivates tingimustes.

See vastab ka püsivuse kriteeriumile, kui 
on olemas tõendeid, et aine on muidu 
piisavalt püsiv selleks, et olla probleemne.

Selgitus

Vt punkti 3.7.2 muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 136
II lisa punkti 3.7.2.2 teine a lõik (uus)

See vastab ka bioakumulatsiooni 
kriteeriumile, kui on olemas tõendeid 
kõrgbioakumulatsioonist teistes liikides 
või kui seireandmed elustikus näitavad, et 
kemikaali bioakumulatsiooni potentsiaal 
on piisav selleks, et olla probleemne.

Selgitus

Vt punkti 3.7.2 muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepanek 137
II punkti 3.7.2.3 teine taane

– aine liigitatakse kantserogeenide (1. või 
2. kategooria), mutageenide (1. või 2. 
kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või

– aine liigitatakse kantserogeenide (1., 2. 
või 3. kategooria), mutageenide (1., 2. või
3. kategooria) või paljunemisvõimet 
kahjustavate mürkainete (1., 2. või 3. 
kategooria) alla, või

Muudatusettepanek 138
II lisa punkti 3.7.3 sissejuhatuse esimene lõik

3.7.3. Toimeainet ei loeta artikli 4 
nõuetele vastavaks, kui see on kõrgpüsiv ja 
kõrge bioakumuleeruvusega.

3.7.3. Toimeainet ei loeta artikli 4 
nõuetele vastavaks, kui see või selle 
muundumissaadused või jäägid on 
kõrgpüsivad ja kõrge 
bioakumuleeruvusega.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad kriteeriumid on võetud REACHist, kuigi kõnealuste 
kriteeriumide puudulikkust on tunnistatud juba REACHi raames, kuna need kuuluvad ühe 
aasta jooksul läbivaatamisele. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga 
püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumid on nii ranged, et määratlemata on 
isegi tuntud püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained, nagu näiteks püsivaid orgaanilisi 
saasteaineid käsitlevas Stockholmi konventsioonis loetletud ained. Kooskõlas kõnealuse 
konventsiooni sätetega on oluline võimaldada samaväärsete tõendite kasutamist ning mitte 
lihtsalt „teha linnukesi” katsetulemuste taha, mis sageli ei ole kättesaadavad või mis ei 
pruugi isegi kehtida.

Muudatusettepanek 139
II lisa punkt 3.7.3.1

Toimeaine vastab kõrgpüsivuse 
kriteeriumile, kui

Toimeaine vastab kõrgpüsivuse kriteeriumile, 
kui leidub tõendeid, et:

– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevees on pikem kui 60 päeva, või

– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevees on pikem kui 60 päeva, või

– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või

– selle poolestusaeg mere-, mage- või 
suudmevee settes on pikem kui 180 päeva, 
või

– selle poolestusaeg pinnases on pikem kui – selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 
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180 päeva. 180 päeva.

See vastab ka kõrgpüsivuse kriteeriumile, 
kui on olemas tõendeid, et aine on muidu 
piisavalt kõrgpüsiv selleks, et olla 
probleemne.

Selgitus

Vt punkti 3.7.3 muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 140
<Article>II lisa punkti 3.7.3.2 alalõiked 1 a ja 1 b (uus)</Article>

Bioakumuleerumise hindamine peab 
põhinema mereloomadel tehtud 
biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. 
Kasutada võib nii magevee- kui ka 
mereloomadelt saadud andmeid.
See vastab ka kõrgbioakumulatsiooni 
kriteeriumile, kui on olemas tõendeid 
kõrgbioakumulatsiooni kohta teistes
liikides või kui seireandmed elustikus 
näitavad, et kemikaali bioakumulatsiooni 
potentsiaal on piisav selleks, et olla 
probleemne.

Selgitus

Vt punkti 3.7.3 muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 141
II lisa punkt 3.8.2

3.8.2. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui ühenduse või 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsejuhenditel põhineva hindamise alusel 
ei leita sellel olevat sisesekretsiooni 
kahjustavaid omadusi, mis võivad olla
mitte-sihtorganismidel toksikoloogiliselt 
olulised, välja arvatud juhul, kui mitte-
sihtorganismide kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva 
toimeainega realistlikes 
kasutustingimustes on tühine.

3.8.2. Toimeaine loetakse artikli 4 nõuetele 
vastavaks ainult juhul, kui ühenduse või 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsejuhenditel ning muudel 
kättesaadavatel andmetel ja muul 
kättesaadaval teabel, sealhulgas 
teaduskirjanduse ülevaatel põhineva 
hindamise alusel ei leita sellel olevat 
sisesekretsiooni kahjustavaid omadusi, mis 
on tõenäoliselt mitte-sihtorganismidel 
toksikoloogiliselt olulised.
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Selgitus

Vastavalt ettevaatusprintsiibile ei tohiks krooniliste tervisemõjude piirkriteeriumid olla seotud 
kokkupuute hindamisega ka sellepärast, et „realistlike kavandatavate kasutustingimuste” 
jaoks puudub määratlus. Vajalik on viia käesolev punkt kooskõlla toimeainete heakskiitmise 
tingimustega seoses inimtervisega, mille puhul võetakse lisaks hindamistulemustele arvesse 
„muid kättesaadavaid andmeid ja muud kättesaadavat teavet”.

Muudatusettepanek 142
<Article>II lisa punkt 3.8.2 a (uus)</Article>

3.8.2 a. Toimeaine loetakse artikli 4 
nõuetele vastavaks vaid juhul, kui selle 
mürgisus on mesilaste suhtes kaduvväike 
ja ohukoefitsient on väiksem kui 50.

Selgitus

Heakskiitmisprotsessis võetakse arvesse mürgisust mesilaste suhtes. Ohukoefitsient on 
mesilaste suhtes mürgisuse arvutamiseks väga kasulik näitaja ja seda tuleks seepärast riski 
hindamisel selgesõnaliselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 143
II lisa punkt 3.9

Toimeaine kiidetakse heaks ainult siis, kui 
vajaduse korral on riski hindamiseks ja 
nõuetele vastavuse tagamiseks võimalik 
kehtestada jääkide määratlus.

Toimeaine kiidetakse heaks ainult siis, kui 
on riski hindamiseks ja nõuetele vastavuse 
tagamiseks võimalik kehtestada jääkide 
määratlus ja üldkasutatavad analüütiliste 
meetoditega on võimalik neid tuvastada.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse kõnealusesse artiklisse kaks mõõdet. Esiteks, et 
kõikide pestitsiidide puhul on olemas jääkide määratlus. Teiseks, et standardse 
laborivarustusega peaks olema võimalik kindlaks teha ja mõõta kõikide turul olevate ainete 
jääke, mis praegu ei ole võimalik. Standardse laborivarustuse abil on võimalik tuvastada vaid 
üle 100 aine, kuid turul on palju enam aineid, mis on praegu jõustamise ja järelevalve 
eesmärgil „nähtamatud”.

Muudatusettepanek 144
II lisa punkt 3.9 a (uus)

3.9 a. Mõju toiduahelale
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Toimeaine kiidetakse heaks vaid juhul, 
kui selle mõju kõrgemate organismide 
toiduahelale peetakse teaduslikult 
heakskiidetud riski hindamise meetodite 
alusel vastuvõetavaks, ja juhul, kui aine 
heaks kiidetakse, vähendatakse hinnatud 
mõju ökosüsteemile vähendamis- ja 
hüvitamissüsteemi kaudu.

Selgitus

Paljudel pestitsiididel on kaudne mõju ökosüsteemile, nt toiduahelale avalduva mõju kaudu 
(röövlindude tohutu vähendamise tõttu vähenenud lindude populatsioon põllumajandus-
ökosüsteemis). Kõnealust mõju on võimalik hinnata, kasutades meetodeid, mida on 
kirjeldatud teoses: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007), Farmland biodiversity and the 
footprint of agriculture (Põllumaa bioloogiline mitmekesisus ja põllumajanduse jalajälg). 
Science, 315, 381–384.

Muudatusettepanek 145
II lisa punkt 4

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt 
asenduskõlbliku ainena heaks, kui:

Toimeaine määratletakse artikli 24 
kohaselt asenduskõlbliku ainena, kui on 
täidetud mis tahes järgmine tingimus:

– selle aktsepteeritav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuutumise 
vastuvõetav ulatus on oluliselt väiksemad 
kui enamikul heakskiidetud toimeainetel;

– selle aktsepteeritav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuutumise 
vastuvõetav ulatus on väiksemad kui 
enamikul heakskiidetud toimeainetel, 
võttes arvesse elanikke, kõrvalseisjaid ja 
kõige tundlikumaid elanikkonnagruppe;

– see vastab kahele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise aine 
kriteeriumile;

– see vastab ühele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise aine 
kriteeriumile;

– see kaldub leostuma põhjavette;
on põhjusi muretsemiseks seoses kriitiliste 
mõjude laadiga, mis koos 
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega 
võivad tekitada kasutusolukordi, mis 
võivad siiski kujuneda probleemseteks, 
vaatamata väga rangele riskijuhtimisele
(näiteks ulatuslikud isiklikud 
kaitsevahendid või väga suured
puhvertsoonid);

– on põhjusi muretsemiseks seoses 
kriitiliste mõjude ja omaduste laadiga, mis
võivad tuua kaasa väga ranged 
riskijuhtimismeetmed (näiteks ulatuslikud 
isiklikud kaitsevahendid või väga suured 
puhvertsoonid);

– sellel on hindamise ja teiste 
kättesaadavate andmete ning 



PE 388.326v01-00 74/79 PR\662101ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kättesaadava teabe, sealhulgas 
teaduskirjanduse ülevaate kohaselt 
võimalik kahjulik mõju 
sisesekretsioonisüsteemile, 
neurotoksilised või immunotoksilised 
omadused täiskasvanutel või arenemiseas;

– see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid 
isomeere.

– see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid 
isomeere.

Selgitus

Aineid, mille puhul on tõendeid kahjuliku mõju kohta sisesekretsioonisüsteemile, 
neurotoksiliste ja immunotoksiliste omaduste kohta, heaks ei kiideta. Aineid, millel on 
võimalikud, kuid mitte selged tõendid selliste omaduste kohta, eriti kui kokkupuude esineb 
arenemiseas, tuleks pidada asenduskõlblikeks aineteks. Erilist tähelepanu pööratakse 
arenguhäireid põhjustavale neurotoksilisele mõjule.

Muudatusettepanek 146
II a lisa (uus)

II a lisa
Loetelu toimeainetest, mille lisamine 
taimekaitsevahenditele on heaks kiidetud

Selgitus

Heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse peaks jääma alles.

Muudatusettepanek 147
III lisa pealkiri

Loetelu abiainetest, mille lisamine 
taimekaitsevahenditele ei ole lubatud

Loetelu abiainetest, taimekaitseainetest ja 
sünergistidest, mille lisamine 
taimekaitsevahenditele on heaks kiidetud

Selgitus

Abiainetel võib olla mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast tuleks need heaks kiita 
ja need positiivsesse loetelusse lisada.

Muudatusettepanek 148
VI lisa punkt 1

Liikmesriik teeb võrdleva hindamise, kui ta Liikmesriik teeb võrdleva hindamise, kui ta 
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hindab sellise taimekaitsevahendi 
loataotlust, mis sisaldab abikõlbliku ainena 
heakskiidetud toimeainet.

hindab sellise taimekaitsevahendi 
loataotlust. Kõnealuses protsessis tuleks 
anda prioriteet taimekaitsevahenditele, 
mis sisaldavad abikõlbliku ainena 
heakskiidetud toimeainet.

Kui kaalutakse taimekaitsevahendi loa 
andmisest keeldumist või loa tagasivõtmist 
mõne teise taimekaitsevahendi kasuks 
(edaspidi “asendamine”), peab 
alternatiivne vahend teaduslike ja tehniliste 
teadmiste valguses kujutama tervisele või 
keskkonnale oluliselt väiksemat ohtu.
Tuleb teha alternatiivse taimekaitsevahendi 
hindamine, et tõestada, kas seda on
võimalik kasutada sihtorganismil sarnase 
mõju saavutamiseks ning ilma oluliselt 
ebasoodsamate majanduslike või praktiliste 
tagajärgedeta kasutajale või mitte.

Kui kaalutakse taimekaitsevahendi loa 
andmisest keeldumist või loa tagasivõtmist 
mõne teise taimekaitsevahendi kasuks 
(edaspidi “asendamine”), peab 
alternatiivne vahend teaduslike ja tehniliste 
teadmiste valguses kujutama tervisele või 
keskkonnale oluliselt väiksemat ohtu. 
Tuleb teha alternatiivse taimekaitsevahendi 
hindamine, et tõestada, kas seda on 
võimalik kasutada sihtorganismil sarnase 
mõju saavutamiseks ning ilma oluliselt 
ebasoodsamate majanduslike või praktiliste 
tagajärgedeta kasutajale või mitte.

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

Täiendavad loa andmisest keeldumise või 
selle tagasivõtmise tingimused on:

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada sihtorganismis 
resistentsuse tekke ohtu;

a) asendamist tuleb kohaldada ainult juhul, 
kui toimeainete keemiline mitmekesisus 
(vajaduse korral) või põllukultuuride 
majandamise ning kahjuriennetuse 
meetodid ja tavad on piisavad, et 
vähendada sihtorganismis resistentsuse 
tekke ohtu.

b) asendamist kohaldatakse ainult sellistele 
toimeainetele, mis lubatud 
taimekaitsevahendites kasutamise korral 
kujutavad oluliselt suuremat ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale;

b) asendamist kohaldatakse kõikidele 
sellistele toimeainetele, mis lubatud 
taimekaitsevahendites kasutamise korral 
kujutavad suuremat ohtu inimeste tervisele 
või keskkonnale.

c) asendamist kohaldatakse ainult pärast 
seda, kui vajaduse korral on antud 
võimalus koguda praktilisi 
kasutuskogemusi, kui selliseid kogemusi 
ei ole juba saadaval.

Selgitus
Liikmesriik ei pruugi heaks kiita isegi taimekaitsevahendeid, mis ei sisalda asenduskõlblikke 
aineid juhul, kui turul on olemas ohutumaid alternatiive. Liikmesriikidel peaks olema õigus 
minna kaugemale praegusest ELi asenduskõlblike ainete loetelust juhul, kui nad seda 
soovivad inimeste tervise ja keskkonna kaitse alusel. Võrdleval hindamisel ja asendamisel 
antakse siiski prioriteet asenduskõlblikele ainetele.
Võrdleval hindamisel võetakse arvesse põllukultuuride majandamise ja kahjuriennetuse 
mittekeemilisi meetodeid ja tavasid.
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Muudatusettepanek 149
>IV lisa punkt 2

Pädev asutus teeb olulise erinevuse 
ohutasemes kindlaks igal üksikjuhul eraldi.
Arvesse tuleb võtta toimeaine omadusi 
ning võimalust, et sellega puutuvad toidu, 
sööda, vee või keskkonna kaudu otseselt 
või kaudselt kokku mitmesugused 
populatsiooni alarühmad (professionaalsed 
või mitteprofessionaalsed kasutajad, 
kõrvalised isikud, töötajad, elanikud, teatud 
vastuvõtlikud rühmad või tarbijad). Samuti 
tuleb kaaluda teisi tegureid, näiteks 
kehtestatud kasutuspiirangute rangus ning 
ettenähtud isiklikud kaitsevahendid.

Pädev asutus teeb olulise erinevuse 
ohutasemes, eriti terviseohtude tasemes, 
kindlaks igal üksikjuhul eraldi, võttes 
arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid. Arvesse tuleb 
võtta toimeaine omadusi ning võimalust, et 
sellega puutuvad toidu, sööda, vee või 
keskkonna kaudu otseselt või kaudselt 
kokku mitmesugused populatsiooni 
alarühmad (professionaalsed või 
mitteprofessionaalsed kasutajad, kõrvalised 
isikud, töötajad, elanikud, teatud 
vastuvõtlikud rühmad või tarbijad). Samuti 
tuleb kaaluda teisi tegureid, näiteks 
kehtestatud kasutuspiirangute rangus ning 
ettenähtud isiklikud kaitsevahendid.

Keskkonna puhul loetakse oluliseks 
erinevuseks ohutasemes, kui erinevate 
toimeainete prognoositav sisaldus 
keskkonnas (PEC) ja arvutuslik 
mittetoimiv sisaldus (PNEC) erinevad 
vähemalt 10kordselt.

Keskkonna puhul, võttes arvesse
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
sünergistlikke mõjusid, loetakse oluliseks 
erinevuseks ohutasemes, kui erinevate 
toimeainete prognoositav sisaldus 
keskkonnas (PEC) ja arvutuslik 
mittetoimiv sisaldus (PNEC) erinevad 
vähemalt kolmekordselt.

Selgitus

Arvesse tuleb võtta pestitsiidide koosmõju. 
Prognoositav sisaldus keskkonnas (PEC) ja arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC)
kümnekordne erinevus piiraks tarbetult asenduskõlblike ainete arvu.
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SELETUSKIRI

Taust

Kuuenda keskkonnaalase tegevuskava vastuvõtmisega kinnitasid Euroopa Parlament, 
komisjon ja nõukogu, et pestitsiidide mõju inimeste tervisele ja keskkonnale on vaja jätkuvalt 
vähendada. Nad rõhutavad pestitsiidide keskkonnasäästlikuma kasutamise vajadust ja 
pooldavad kahetasandilist lähenemisviisi, kehtiva õigusliku raamistiku täiemahulist 
rakendamist ja asjakohast kontrollimist ning pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia väljatöötamist. 

Komisjoni käesolev ettepanek, mille aluseks on direktiivi 91/414 veel lõpetamata versioon, 
peab raportööri arvamuse kohaselt lähtuma kuuenda keskkonnaalase tegevuskava selgitustest. 
Lisaks peaks eesmärgiks olema rakendada prospektiivsete ja retrospektiivsete 
hindamisstrateegiate viimaseid järeldusi inimesi ja keskkonda ohustavate riskide kohta ning 
luua kooskõla teiste poliitikavaldkondadega. 

Eesmärgi püstitamine 

Kuuenda keskkonnaalase tegevuskava ning pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia nõuete kohaselt peab määrus tagama inimeste tervise ja keskkonna kõrge 
kaitsetaseme. 
Raportööri arvamuse kohaselt tuleb seetõttu lähtuda EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 4 
punktist b ja artiklist 175 ning tõsta ettevaatuspõhimõte teiste huvide ees esikohale. 

Kooskõla 

Raportööri arvamuse kohaselt on vaja projektis selgemalt esile tõsta seosed teiste 
poliitikavaldkondadega. Näiteks on vaja tagada, et määrus ei satuks vastuollu vee 
raamdirektiivi (2000/60/EÜ) ja selle tütardirektiivide eesmärkide ja kvaliteedistandarditega. 
Selle tagamiseks tuleb teha korrapäraseid kontrollimisi.
Samuti tuleb toimeainete ja toodete kontrollimise raames kohaldada loomakaitse põhimõtteid. 
See tähendab lisaks imetajatega läbiviidavate katsete vähendamisele ka alternatiivseid 
katsemeetodeid käsitlevate teadusuuringute kooskõlastatud kogumist ja piiranguteta 
kättesaadavust. 

Asendamise põhimõte ja võrdlev analüüs

Raportöör peab vältimatult vajalikuks vastavate õigusaktide, eriti REACHi ja biotsiidide 
direktiivi põhimõtete järgimist ning pestitsiididega seotud riskide ja ohtude vähendamiseks 
asendamise põhimõtte ja võrdleva analüüsi kasutuselevõttu, sest pestitsiidide praktilise 
kasutamise ajal põldudel ei ole võimalik piisaval määral kontrollida ohtude vähendamise 
meetmete järgimist.  
Asendamise käigus tuleks problemaatiliste toimeainete asemel kasutada ohutumaid 
toimeaineid ning lisaks sellele pöörata võrdsel määral tähelepanu alternatiivsetele 
mittekeemilistele tõrje- ja ennetusmeetoditele taimekaitse valdkonnas. See on kooskõlas 
temaatilise strateegia põhimõttega vähendada põllumajanduse sõltuvust keemiliste ja 
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sünteetiliste pestitsiidide kasutamisest. 
Kõnealuste eesmärkide täitmiseks tuleks hõlbustada loomuliku bioloogilise kontrolli, näiteks 
mikroorganismide, viirus- ja feromoonpreparaatide kontroll, rakendamist toodete suhtes. 
Pärast vastavate teadusprojektide lõpuleviimist ei tohiks kõnealused ained kuuluda käesoleva 
määruse kohaldamisalasse, vaid need tuleks sätestada eraldi. 

Lisaks tuleb temaatilise strateegia eesmärgid integreeritud kahjuritõrje ja integreeritud 
taimekaitse standardi siduvaks sisseviimiseks põllumajandusse lisada vastavalt käesoleva 
määruse hea erialatava ja pestitsiidide asjakohase kasutamisega seotud määratlustesse ja 
meetmetesse. Seejuures peaksid kõnealused meetmed muutuma loamenetluse siduvaks osaks 
juba 2012. aastal, mitte alles 2014. aastal. 

Loatsoonid 

Raportöör ei pea määruse eesmärkidest tulenevalt tsoonide moodustamist ja pestitsiididele 
lubade väljastamist tsoonide lõikes asjakohaseks ning on seisukohal, et selline lähenemisviis 
on vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 5 ja vee raamdirektiivi kontseptsiooniga. 
Esiteks ei ole Euroopa Liidu meelevaldseteks tsoonideks jagamine kooskõlas ühegi 
ökoloogilise ega looduspiirkondadega seotud kriteeriumiga. Selle tagajärjel kehtestataks 
tsoonidevaheline piir, mis eraldab näiteks Moseli jõe vasaku ja parema kalda erinevateks 
õigusvaldkondadeks. Riskide hindamine ja riskide juhtimine peaks lähtuma selgelt eristatud 
looduspiirkondadest ning pinnase- ja kliimatingimustest. Lisaks peaks igale liikmesriigile 
jääma võimalus kehtestada aluseks võetud kaitsestandardid ühenduse normidest laiemalt või 
võtta vastu otsuseid tootelubade kohta, et rakendada riiklike pestitsiiditegevuskavade, 
tervishoiuprogrammide või keskkonnakaitsemeetmete kindlaksmääratud eesmärke. Peale selle 
tuleks jätta igale liikmesriigile õigus siduda lubade väljastamise otsused kasulikkuse 
kontrolliga, mis toimub liikmesriigi spetsiifiliste tingimuste alusel. 
Sellest tulenevalt teeb raportöör ettepaneku säilitada meelevaldsete tsoonide asemel riiklike 
lubade vastastikuse tunnustamise põhimõte, kuid anda liikmesriikidele võimalus teha 
subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses riiklikke ja piirkondlikke täpsustusi. 

Tundlikud rühmad

Raportöör peab põhimõtteliselt vajalikuks lähtuda kaitse-eesmärkide püstitamisel ühiskonna 
kõige nõrgematest ja tundlikematest rühmadest. Lisaks lastele, embrüotele ja loodetele, 
rasedatele ja imetavatele emadele on nendeks ka teised tundlikud rühmad, näiteks 
professionaalsed kasutajad, elanikud, põdurad ja haiged isikud. Kõik kontrolli- ja 
otsustusstrateegiad peavad lähtuma eespool toodust ja seejuures tuleb arvesse võtta viimaseid 
teadussaavutusi. 
Viimased jääkainete määramised näitavad eelkõige puu- ja juurvilja puhul direktiivi 2006/215 
piirnormi kuni kahesajakordset ületamist väikelaste toidus. Pestitsiididega saastumisest 
põhjustatud neuroloogilisi kahjustusi eriti laste varases arengujärgus on teaduskirjanduses 
ehmataval viisil esile tõstetud (sealhulgas laste vähenenud intelligentsustase). Need tulemused 
on alarmeerivad. Ühendus on suurendanud jõupingutusi rasvumise tõkestamiseks ja tervisliku 
toitumise edendamiseks. Oleks absurdne, kui pestitsiidide liiga suure sisalduse tõttu süüakse 
vähem värsket puu- ja juurvilja. Lubade väljastamine ja märgistamine peab lähtuma 
kõnealustest tundlikest rühmadest. 

Viimased teadussaavutused 
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Poliitilised ja haldusotsused peaksid alati tuginema viimastele teadussaavutustele. Seetõttu on 
vaja kõiki toimeainete lubasid korrapäraselt kontrollida. Lisaks on otsustava tähtsusega ka 
kontrollimise ja järelevalve põhieeldused, näiteks toimeainete ja nende metaboliitide piisavalt 
tundlik ja asjakohane analüütiline tõendatavus kõigis olulistes keskkonnamaatriksites või 
toimikutes kõigis taotletud kasutusvaldkondades. Võimalikult suures ulatuses tuleb tagada 
vaba juurdepääs teadussaavutustele, -andmetele ja -aruannetele. Ainete seiretulemused 
peaksid viima loaotsuste paindliku, juhtumipõhise läbivaatamiseni, näiteks kui on tegemist 
jääkainete kindlaksmääratud piirkoguste korduva ületamisega toiduainetes, nende põhjavette 
sattumisega jne. Lubadega seotud tagasiside loomiseks peab raportöör vajalikuks lubade 
kohustuslikku täiendavat seiret, sest praeguse seire käigus ei katsetata kõiki praktikas 
kasutatavaid toimeaineid, olulisi metaboliite ja olulisi abiaineid. 
Lisaks tuleb arvesse võtta, et pestitsiide kasutatakse sageli segudes ja need esinevad toodetes 
ja keskkonnamaatriksites ka korduvjääkainete või kombineeritud saastena. Võimalikke 
kombineerimismõjusid tuleb viimaste teadmiste alusel loakontrolli käigus samuti arvesse 
võtta. Kui kahtlustatakse lisanduvat või sünergistlikku mõju, tuleks ka kindlate teadmiste 
puudumisel ohud ennetavate riskijuhtimismeetmete abil ära hoida. 

Välistuskriteeriumid 

Kuna paljud varasemad näited on näidanud, et rangetele piirangutele vaatamata ei ole 
võimalik ohtlike ainetega kokkupuudet täielikult välistada, tuleb välistuskriteeriumid kindlaks 
määrata ainete omaduste alusel, et juba alguses ära hoida vastuvõetamatud võimalikud mõjud 
inimeste tervisele või keskkonnale. Kõnealust põhimõtet tuleb kohaldada ainete suhtes, mis 
on pikaealised või mis võivad keskkonnas, elusolendites või toiduahelas akumuleeruda, ainete 
suhtes, millel on kantserogeensed, mutageensed või paljunemisvõimet kahjustavad omadused, 
ning hormonaalse, neuro- või immunotoksilise mõjuga ainete suhtes. Seejuures tuleks 
ennetava keskkonna- ja tervisekaitse nõuetest lähtudes kohaldada rangemaid kriteeriume, kui 
on ette nähtud praeguses projektis. 

Läbipaistvus ja konkurents

Raportöör peab oluliseks võimalikult suurt läbipaistvust alates loa andmisest kuni tarbijani 
jõudmiseni, kaasa arvatud vahepealne loa kasutamise aeg. Seetõttu tuleb andmed lubatud 
toimeainete kohta avaldada Internetis; samuti tuleks avaldada tarbija jaoks oluline 
loamenetlusega seotud teave (nt ökotoksikoloogilised andmed) ning jääkainete järelevalve 
tulemused. Lisaks ettepanekus esitatud andmete säilitamise nõudele seoses pestitsiidide 
kasutamisega teeb raportöör ettepaneku pestitsiidipassi kasutuselevõtuks, millega on võimalik 
tagada toiduaineahelas suurem läbipaistvus ja jälgitavus. Selle abil edendatakse ka 
kaubanduses konkurentsi tervislike toiduainete valdkonnas. Ahela lõpus on tarbijal õigus 
teada, milliseid pestitsiide toiduainete tootmisel on kasutatud.


