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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

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

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

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

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
taimekaitsevahendite statistikat
(KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 –2006/0258(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM 
(2006)0778);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel 
esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0457/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

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

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 1 pealkiri

Sisu ja reguleerimisala Sisu, reguleerimisala ja eesmärk

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõike 2 teine taane

– taimekaitsevahendite põllumajanduslikult
kasutatud kogust aastas, vastavalt II lisale.

– taimekaitsevahendite kasutatud kogust 
aastas, vastavalt II lisale.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Statistikat kasutatakse eelkõige:
– pestitsiidide säästva kasutamise 
temaatilise strateegia elluviimiseks ja 
hindamiseks,
– ühtlustatud riiklike ja ühenduse tasandi 
ohunäitajate väljatöötamiseks, 
taimekaitsevahendite kasutamise 
arengusuundade väljaselgitamiseks ning ka 
riiklike tegevuskavade tõhususe 
hindamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu .... aasta direktiivile (EÜ) nr 
.../..., millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks1,
– ainevoogude registreerimiseks 
taimekaitsevahendite tootmisel, nendega 
kauplemisel ning nende kasutamisel.
_______
1 (KOM(2006)0373)

Selgitus

Statistika aitab saavutada ühenduse õiguseaktides seatud kindlaid eesmärke. Lisaks tuleks 
olemasolevaid andmeid kasutada selleks, et teha taimekaitsevahendite ainevood jälgitavateks 
ning seeläbi tuvastada ebaseaduslike toodete kasutamist.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 1 esimene kuni kolmas taane

– uuringud,

– tarnijate suhtes kohaldatav 
aruandekohustus seoses turule viidud 
taimekaitsevahenditega; võib kasutada 
erinevaid lubasid professionaalsete ja 
mitteprofessionaalsete kasutusvaldkondade 
jaoks,

– tarnijate suhtes kohaldatav 
aruandekohustus seoses turule viidud 
taimekaitsevahenditega; võib kasutada 
erinevaid lubasid professionaalsete ja 
mitteprofessionaalsete kasutusvaldkondade 
jaoks; eelkõige ... aasta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
XXX/..., mis käsitleb taimekaitsevahendite 
turuleviimist1, artikli 64 lõikest 2 tulenevad 



PR\663468ET.doc 7/12 PE388.460v01-00

ET

kohustused;
– professionaalsete kasutajate suhtes 
kohaldatav aruandekohustus, mis põhineb 
taimekaitsevahendite kasutamise aruannetel,

– professionaalsete kasutajate suhtes 
kohaldatav aruandekohustus, mis põhineb 
taimekaitsevahendite kasutamise aruannetel;
eelkõige määruse (EÜ) nr XXX/... artikli 64 
lõikest 1 tulenevad kohustused;
– uuringud,
______
1 (KOM(2006)0388)

Selgitus

Tuleks vältida põllumajandustootjate topeltkoormamist dokumenteerimise ja andmete 
kogumise kohustustega ning kus otstarbekas, kasutada eelistatult muid allikaid. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et uuringute teostamist jälgiksid vastava kvalifikatsiooniga isikud.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid teatavad oma valitud 
lõikes 1 toodud andmete kogumise meetodi 
komisjonile, mis kinnitab selle kooskõlas 
artikli 5 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusega. 

Selgitus

Ühenduse tasandil andmete kokkusobivuse ja võrreldavuse tagamiseks peaks komisjon 
lubama liikmesriigi ametiasutuse valitud andmete kogumise meetodi kasutamist.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõige 1 b (uus)

1 b. Liikmesriigid tagavad, et
- taimekaitsevahendite tootjad ning
- taimekaitsevahendite turuleviimise 

või sisseveo eest vastutajad
annavad pädevale asutusele iga-aastaselt 
aru
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi tootmiskoguste kohta,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi koguste kohta, mis 
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tarnitakse töötlevatele ettevõtetele või 
hulgimüügifirmadele Euroopa Liidus,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi väljaveo koguste kohta.
Pädevad asutused hindavad kõnealust 
teavet ja avaldavad selle, vajaduse korral 
pärast töötlemist, et tagada teatud teabe 
konfidentsiaalsus.

Selgitus
Turuleviimise eest vastutavate tootjate ja turuosaliste aruandekohustus turule viidud või 
väljaveetud koguste kohta on andmete kogumise oluline osa ja seetõttu tuleks seda kõnealuse 
määruse tekstis selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kogutud 
andmeid hindab kvalifitseeritud 
ekspertrühm, kes annab hinnangu mõju 
kohta inimeste tervisele ja keskkonnale.
Kõnealune hinnang avaldatakse Internetis.

Selgitus

Direktiivis XXX (KOM (2006)373 lõplik) ettenähtud riiklike tegevuskavade eest vastutav 
liikmesriikide asutus peaks statistilisi andmeid asjatundlikult hindama ja vajaduse korral 
kohandama riiklikke tegevuskavasid täheldatud arengusuundadega.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 esimene lõik

Iga viie aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige 
edastatud andmete kvaliteeti, koormust 
ettevõtetele ja selle statistika kasulikkust 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia kontekstis.

Iga viie aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige 
edastatud andmete kvaliteeti ja võrreldavust, 
koormust põllumajandus- ning muudele 
ettevõtetele ja selle statistika kasulikkust 
pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise 
strateegia kontekstis, pidades eelkõige 
silmas artiklis 1 nimetatud eesmärke. 
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Selgitus

Komisjoni aruandes tuleb selgelt esile tuua statistika kasulikkus õigusaktidega ettenähtud 
ülesannete jaoks.

Muudatusettepanek 9
I lisa pealkiri

Taimekaitsevahendite turule viimise 
statistika

Taimekaitsevahendite tootmise ja turule 
viimise statistika

Selgitus

Tuleks lisada tootmiskoguste kajastamine.

Muudatusettepanek 10
I lisa 2. jagu a (uus)

2. JAGU a
Aruandekohustus

Taimekaitsevahendite tootjad ning 
taimekaitsevahendite turuleviimise või 
sisseveo eest vastutajad annavad pädevale 
asutusele iga-aastaselt aru
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi tootmiskoguste kohta,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi koguste kohta, mis 
tarnitakse töötlevatele ettevõtetele või 
hulgimüügifirmadele Euroopa Liidus,
– teatud toimeaine või teatud 
taimekaitsevahendi väljaveo koguste kohta.

Muudatusettepanek 11
I lisa 5. jao punkt 2

2. Liikmesriigid esitavad andmed esimesele 
arvestusperioodile järgneva iga kalendriaasta 
kohta.

2. Liikmesriigid esitavad andmed esimesele 
arvestusperioodile järgneva iga kalendriaasta 
kohta ja avaldavad kõnealused andmed 
Internetis.
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Selgitus

Tuleks ette näha andmete avaldamine liikmesriikide poolt.

Muudatusettepanek 12
I lisa 6. jao kolmas lõik

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

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

Selgitus

Arvesse tuleb võtta taimekaitsevahendite kasutamist mittepõllumajanduslikes valdkondades.
Seejuures tuleb arvestada proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 13
II lisa 1. jao punkt 1

1. Statistika hõlmab taimekaitsevahendite 
põllumajanduslikku kasutamist kõigis 
liikmesriikides.

1. Statistika hõlmab taimekaitsevahendite 
põllumajanduslikku ja professionaalset 
mittepõllumajanduslikku kasutamist kõigis 
liikmesriikides.

Selgitus

Arvesse tuleb võtta taimekaitsevahendite kasutamist mittepõllumajanduslikes valdkondades.
Seetõttu tuleks uuringusse kaasata professionaalsed kasutajad, nagu haljastus-, teede- ja 
raudteeametid.

Muudatusettepanek 14
II lisa 5. jao punkt 5

5. Andmed edastatakse komisjonile 12 kuu 
jooksul pärast viieaastase perioodi lõppu.

5. Andmed edastatakse komisjonile ja 
avaldatakse Internetis 12 kuu jooksul pärast 
viieaastase perioodi lõppu.
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Selgitus

Tuleks ette näha andmete avaldamine liikmesriikide poolt.

SELETUSKIRI

Komisjoni taimekaitsevahendite statistikat käsitlev ettepanek on otseselt seotud mõni kuu 
varem esildatud „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegiaga”. Ettepaneku 
eesmärk on ühtlustada taimekaitsevahendite müüki ja kasutust kajastavaid riiklikke 
statistikaid kogu Euroopas. See peaks toimuma tasemel, mis võimaldaks taimekaitsevahendite 
kasutamist kajastavate sisukate andmete kogumist ning keskmises perspektiivis kõnealuste 
toodete kasutamisest tulenevate ohtude ja koormuse vähendamist keskkonnale ja inimeste 
tervisele.

1. Andmete kvaliteedi võrreldavus

Ühtlustamise peamine eesmärk on koguda kõikidest liikmesriikidest kokkusobivaid ja 
võrreldavaid andmeid, et ühenduse tasandil saaks teha sisukat, usaldusväärset ja objektiivset 
statistikat. Et seda eesmärki mitte ohustada, tuleks liikmesriikidele artiklis 3 jäetud 
valikuvabadusele, kuidas kombineerida eri allikatest pärit erinevaid algandmeid, seada 
vastukaaluks liikmesriikide poolt valitud andmete kogumise süsteemi kohustuslik komisjoni 
poolne kinnitamismenetlus (vt muudatusettepanek 5).

2. Andmete topeltkogumise vältimine

Raportööri arvates on vajalik vältida uuringutest ja andmete kogumistest tulenevaid 
topeltkoormusi professionaalsete kasutajate puhul. Praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus 
arutusel olevates õigusloomealastes ettepanekutes temaatilise strateegia kohta on kehtestatud 
konkreetsed sätted taimekaitsevahendite kasutamise kohta teavet andvate andmete säilitamise 
kohta ning ka müügiandmete edastamise kohta tootjate poolt (vt eelkõige pestitsiidide 
lubamist käsitleva määruse eelnõu artikkel 64, KOM (2006)0388). Siinkohal ettenähtud 
statistilise andmekogumise raames tuleks selgelt lähtuda kõnealustest sätetest.

Lisaks moodustavad sarnased arvepidamissätted olulise osa integreeritud taimekaitsest ning 
eraviisilistest kvaliteedijuhtimissüsteemidest, nagu EurepGAP/GlobalGAP. Statistilises 
uuringus tuleks eelisjärjekorras kasutada juba olemasolevaid andmeid ettevõtetest, mis 
tegutsevad kõnealuste normide kohaselt, kusjuures tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et 
antud rühm ei kujuta endast esinduslikku läbilõiget põllumajandusettevõtete tervikust.

Uuringute aluseks peaksid olema toodetud ja turule viidud taimekaitsevahendite kohta käivad 
andmed, mida peavad pädevatele asutustele edastama tootjad ja turustajad. Seejuures ei piisa 
võimalikult ühtlustatud Euroopa andmekogude puhul kõnealuste osaliste aruandekohustuse 
kehtestamisest rakendussätetes (nagu on ette nähtud pestitsiidide lubamist käsitleva määruse 
artiklis 64). Aruandekohustus tuleks käesoleva määruse raames sõnastada võimalikult täpselt, 
kuna see annab alusandmed kõnealuste toodete kasutusandmete koostamiseks (vaata II lisa 1. 
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jagu).

3. Taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku kasutamise lisamine määrusesse

Raportööri arvates ei ole taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku kasutamise 
väljajätmine kõnealuse määruse reguleerimisalast õigustatud. Kui eraviisilise kasutamise osas, 
näiteks väikeaedades, kohaldatakse üksnes müügiandmetega seonduvaid nõudeid, tuleks 
professionaalsetele ning suurkasutajatele (näiteks kommunaalteenistused ning maanteede ja 
raudteede umbrohutõrje) kohaldada andmete säilitamiskohustuse ja statistiliste uuringute osas 
samu nõudeid kui põllumajanduslikele kasutajatele.

4. Kogutud andmete täielik kasutamine

Kogutud andmeid tuleb riiklikul ja ühenduse tasandil kasutada nii, et temaatilise strateegia 
elluviimiseks saavutataks võimalikult suur kasu. Raportöör teeb seepärast ettepaneku, et 
ekspertrühm hindaks kogutud andmeid inimeste tervisele ja keskkonnale avaldatava mõju 
seisukohalt. Kõnealune ekspertrühm tuleks luua riiklike tegevuskavade eest vastutavate 
pädevate asutuste vastutusalas ning see peaks moodustama Euroopa tasandi võrgustiku.

Andmeid toodetud ja müüdud taimekaitsevahendite kohta tuleks kasutada selliselt, et need 
poleks mitte ainult pestitsiidide kasutamise statistiliste uuringute aluseks vaid nendele peaksid 
tuginema ka ametivõimud kaubavoogude jälgimisel. Selleks piisaks, kui teha kaubavood 
nähtavaks kuni suurklientide või põllumajanduskaupadega kauplejate tasandini. Eelkõige 
võttes arvesse tööstusharu esindajate väidetel oluliselt kasvanud probleeme ebaseaduslike 
importtoodetega, võib ainevoogude registreerimine taimekaitsevahendite sektoris olla 
pädevatele asutustele kasulik vahend, mis annaks väljapakutud andmete kogumisele olulise 
lisandväärtuse.


