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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

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(11119/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0136(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta  (11119/2008 – C6-0000/2008)

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0388) suhtes;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0093);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

 võttes arvesse kodukorra artiklit 62 ja artiklit 35;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele  (A6-0000/2008),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

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

Muudatusettepanek 1

Nõukogu ühine seisukoht
Esimene volitus

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 37 
lõiget 2 ja artiklit 95,

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

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 23.10.2007, P6_TA(2007)0445.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku põhjenduse nr 8  kohaselt on käesoleva määruse eesmärk tagada 
inimeste ja loomade 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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 1 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 2

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 8

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(8) Selleks et kõrvaldada võimalikult palju 
taimekaitsevahenditega kauplemisel 
esinevaid takistusi, mis tulenevad 
liikmesriikide erinevast kaitsetasemest, 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad toimeainete 
heakskiitmiseks ja taimekaitsevahendite 
turuleviimiseks, sealhulgas lubade 
vastastikuse tunnustamise ja paralleelse 
kaubanduse eeskirjad. Käesoleva määruse 
eesmärk on seega suurendada nende 
toodete vaba liikumist ja kättesaadavust 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärki on põhjenduses 9 juba piisavalt käsitletud.

Nõukogu uue teksti väljajätmine.
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Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 9

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määruse eesmärk on samuti
tagada inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge tase ning samal 
ajal tagada ühenduse põllumajanduse 
konkurentsivõime. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele 
elanikkonnarühmadele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Tuleks 
kohaldada ettevaatuspõhimõtet ning 
käesoleva määrusega tuleks tagada, et 
tootjad tõestaks, et toodetavad või turule 
viidavad ained või tooted ei avalda 
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale.

(9) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge tase ning samal 
ajal tagada ühenduse põllumajanduse 
konkurentsivõime. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele 
elanikkonnarühmadele, kuhu kuuluvad 
rasedad ja imetavad naised, embrüod ja 
looted, imikud ja lapsed. Tuleks kohaldada 
ettevaatuspõhimõtet ning käesoleva 
määrusega tuleks tagada, et tootjad 
tõestaks, et toodetavad või turule viidavad 
ained või tooted ei avalda kahjulikku mõju 
inimeste ja loomade tervisele ega 
keskkonnale.

Or. en

Selgitus
Seotud põhjenduse nr 8 väljajätmisega. 

Käesolevas põhjenduses kirjeldatakse ulatuslikult määruse eesmärki. Terminit „haavatavad 
elanikkonnarühmad” tuleb laiendada imetavatele naistele, samuti embrüodele ja loodetele, et 
juhtida tähelepanu võimalikule arengulisele ja neurotoksikoloogilisele mõjule (vt Grandjean 
P,  Landrigran, P: The Lancet kd 368 väljaanne 9553 (2006), lk 2167).

Nõukogu esitatud uue termini väljajätmine ning esimese lugemise muudatusettepaneku 5 
osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 4

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 10

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10) Taimekaitsevahendite koostises 
tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille 

(10) Taimekaitsevahendite koostises 
tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille 
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puhul on tõendatud, et need on 
taimekasvatusele selgelt kasulikud ning et 
nende kasutamine ei avalda eeldatavalt
kahjulikku mõju inimeste ja loomade 
tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale. 
Selleks et saavutada kõigis liikmesriikides 
ühesugune kaitse tase, tuleks selliste 
ainete lubatavuse või mittelubatavuse üle 
otsustada ühenduse tasandil ühtlustatud 
kriteeriumide alusel. Kõnealuseid 
kriteeriume tuleks kohaldada toimeaine 
esmase heakskiitmise suhtes vastavalt 
käesolevale määrusele. Juba 
heakskiidetud toimeainete suhtes tuleks 
neid kriteeriume kohaldada heakskiidu 
pikendamise või läbivaatamise ajal.

puhul on tõendatud, et need on 
taimekasvatusele selgelt kasulikud ning on 
tehtud kindlaks, et nende kasutamine ei 
avalda kahjulikku mõju inimeste ja 
loomade tervisele ega lubamatut mõju 
keskkonnale. Selleks et saavutada kõigis 
liikmesriikides kõrge ja täiesti 
samasugune kaitse tase, tuleks selliste 
ainete lubatavuse või mittelubatavuse üle 
otsustada ühenduse tasandil.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 7 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 5

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10 a) Põhimõtte „saastaja maksab” 
rakendamiseks peaks komisjon 
kontrollima, missugusel asjakohasel 
määral peaks taimekaitsevahendite ja/või 
selles sisalduvate toimeainete tootja olema 
kaasatud kahjude käsitlemisse või 
kõrvaldamisse, mis võivad tekkida 
taimekaitsevahendite kasutamise 
tagajärjel inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. en
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Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 8 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 6

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 10 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10 b) Vältimaks loomkatseid, tuleks 
käesoleva määruse kohaldamisel teha 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Käesolev määrus ja 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
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. Olemasolevaid 
selgroogseid loomi hõlmavatest 
uuringutest saadud tulemusi tuleks uute 
taimekaitsevahendite arendamise 
protsessis jagada. Kooskõlas nõukogu 24. 
novembri 1986. aasta direktiiviga 
86/609/EMÜ katseteks ja muudel 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade kaitsega seotud liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta1 tuleb selgroogseid loomi hõlmavad 
uuringud samuti asendada, neid piirata 
või kasutada viimistletumaid 
uurimismeetodeid. Käesoleva määruse 
rakendamine peaks võimaluse korral 
põhinema sobivate alternatiivsete 
katsemeetodite kasutamisel. Hiljemalt …*

peaks komisjon vaatama läbi selgroogseid 
loomi hõlmavate uuringute tulemuste 
andmekaitse-eeskirjad ning neid vajaduse 
korral muutma.
1 EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1. 

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse 
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jõustumist.

Or. en

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. See on 
kooskõlas ka REACHi nõuetega. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 6 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 7

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 10 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10 c) Tuleks edendada loomi mitte 
kasutavate in vitro (katseklaasi) 
katsemeetodite arendamist, et saada 
inimesega enam seonduvat ohutusteavet 
kui seda on käibivate loomkatsete 
tulemused.

Or. en

Selgitus

Enamuse loomkatsemeetodite valiidsust pole kunagi kontrollitud tänapäeva standardite 
suhtes ning paljudel juhtudel on nende asjakohasus ja usaldatavus kahtluse all. Loomi mitte 
kasutavate katsemeetodite edendamine on oluline nii inimeste tervise kaitseks kui ka loomade 
kannatuste ärahoidmiseks. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 9 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 8

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 15

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

(15) 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. 

Or. en

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). 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 11 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 9

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 18

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(18) Mõned toimeained võivad olla 
vastuvõetavad ainult tingimusel, et 
rakendatakse ulatuslikke meetmeid 
riskide vähendamiseks. Sellised ained
tuleks ühenduse tasandil kindlaks määrata
kui asendust vajavad. Liikmesriigid 
peaksid regulaarselt üle vaatama, kas
niisuguseid toimeaineid sisaldavaid 

(18) Mõned eriti murettekitavad 
toimeained, mis on praegu heaks kiidetud,
tuleks ühenduse ja riigi tasandil kindlaks 
määrata kui asendust vajavad.
Liikmesriigid peaksid kontrollima
niisuguseid toimeaineid sisaldavaid 
taimekaitsevahendeid eesmärgiga
asendada need taimekaitsevahenditega, mis 
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taimekaitsevahendeid on võimalik
asendada taimekaitsevahenditega, mis 
sisaldavad väiksemaid riskide vähendamise
meetmeid nõudvaid toimeaineid.

sisaldavad tunduvalt väiksemaid riskide 
vähendamise meetmeid nõudvaid 
toimeaineid või ei sisalda neid üldse, või 
alternatiivina mittekeemilise 
põllumajandustava ja 
taimekaitsemeetoditega. Kui kontrollimise 
tulemus on positiivne, tuleks toimeaine 
viivitamatult asendada.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 14 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 10

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 18 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(18 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 riikliku 
tegevuskavaga vähendada pestitsiidide 
kasutamisega seotud riske ja sõltuvust 
pestitsiidide kasutamisest, mis on vastu 
võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... direktiiviga 2008/…/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks)1*.
1 ELT L…

* Väljaannete talitus: palun sisestada number ja 
kuupäev. 

Or. en
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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. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 15 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 11

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19) Teatavates liikmesriikides on 
kehtestatud mittekeemilised tõrje- ja 
ennetusmeetodid, mis on inimeste ja 
loomade tervisele ning keskkonnale 
märgatavalt ohutumad, ning need on 
teatavatel juhtudel üldiselt kasutusele 
võetud. Erandjuhtudel peaks
liikmesriikidel olema lubatud kasutada 
taimekaitsevahenditele lubade andmisel ka 
võrdlevat hindamist.

(19) Teatavates liikmesriikides on 
kehtestatud mittekeemilised tõrje- ja 
ennetusmeetodid, mis on inimeste ja 
loomade tervisele ning keskkonnale 
märgatavalt ohutumad, ning need on 
teatavatel juhtudel üldiselt kasutusele 
võetud. Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud kasutada taimekaitsevahenditele 
lubade andmisel ka võrdlevat hindamist.

Or. en

Selgitus
Kooskõlas muude esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekutega peaks mis tahes 
lubade andmisel olema võimalik kasutada võrdlevat hindamist.

Nõukogu uue põhjenduse muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 12

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19 a) Taimekaitsevahendite arendamise 
edendamiseks tuleb soodustada madala 
riskiastmega või juba turul olevatest 
toodetest madalama riskiastmega toodete 
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turuleviimist. Tuleb sätestada selged ja 
objektiivsed kriteeriumid sellise 
riskiastmega toodete määratlemiseks.

Or. en

Selgitus

Ettepanek sisaldab soodustusi madala riskiastmega toodete kasutamiseks. Kuid määratlus ei 
ütle, millised ained peaksid tingimustele vastama. Artiklis 22 esitatakse väga üldine 
määratlus, mida võib tõlgendada mitmel erineval viisil. Ettevõtjad vajavad siiski selgust ja 
õiguskindlust, eriti arvestades kulukaid investeeringuid uute ainete arendamisega seotud 
uuringutesse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 12 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 13

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Lisaks toimeainetele võivad 
taimekaitsevahendid sisaldada 
taimekaitseaineid või sünergiste, mille 
kohta tuleks sätestada samasugused 
eeskirjad. Tuleks kehtestada tehnilised 
eeskirjad, mis on vajalikud selliste ainete 
hindamiseks. Praegu turul olevaid aineid 
tuleks hinnata alles pärast selliste sätete 
kehtestamist.

(20) 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 olevaid 
aineid tuleks hinnata alles pärast selliste 
sätete kehtestamist.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 16 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 14

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 21

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(21) Taimekaitsevahendid võivad 
sisaldada ka muid koostisaineid. 
Asjakohane on esitada selliste muude 
koostisainete loetelu, mida ei tohi 
taimekaitsevahendite koostises kasutada.

(21) Taimekaitsevahendid võivad 
sisaldada ka muid koostisaineid. 
Asjakohane on võtta vastu selliste muude 
koostisainete positiivne loetelu, mida võib
taimekaitsevahendite koostises kasutada, ja 
vastavad põhjendused. Selline teave peaks 
olema avalikkusele kättesaadav. Kõigi 
taimekaitsevahendites sisalduvate muude 
koostisainete üksikasjad peavad samuti 
olema avalikkusele kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Avalikkusel on õigus saada teavet muude koostisainete riskide ja võimaliku kahjuliku mõju 
kohta. Seepärast peavad kõik pestitsiiditoodete koostisse kuuluvad muud koostisained olema 
avalikult kättesaadavad, mitte ärisaladused. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 17 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 15

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 23

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(23) 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 
tõendada, et need on taimekasvatusele 
selgelt kasulikud ning need ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste ja 
loomade tervisele, sealhulgas 

(23) Lubade andmist reguleerivad sätted 
peavad tagama kõrge kaitsestandardi. Eriti 
tuleks taimekaitsevahendite lubade 
andmisel arvestada, et inimeste ja loomade 
tervise ning keskkonna ja veevarude
kaitsmise eesmärk on alati tähtsam kui 
eesmärk parandada taimekasvatust. 
Seetõttu tuleks enne taimekaitsevahendite 
turuleviimist tõendada, et need ei avalda 
mingit kahjulikku mõju inimeste 
(sealhulgas haavatavate 
elanikkonnarühmade) ja loomade 
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haavatavatele elanikkonnarühmadele, ega 
mingit lubamatut mõju keskkonnale.

tervisele ega mingit lubamatut mõju 
keskkonnale ja veevarudele. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
taimekaitsevahendid, mis ei ole nende 
territooriumi konkreetsetes tingimustes 
taimekasvatusele selgelt kasulikud, 
keelata või neile mitte luba anda.

Or. en

Selgitus

Riskihindamisega tõestatakse, et pestitsiidil ei ole inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikku 
mõju. Taimekasvatuse võimaliku kasu hindamine on eraldi osa menetlusest.  
Liikmesriike ei tohiks sundida heaks kiitma pestitsiide, mis ei ole selgelt kasulikud, saastavad 
põhjavett ja veevarusid või on vastuolus nende riikliku keskkonna- ja tervisepoliitikaga ning 
riiklike pestitsiidide alaste tegevuskavadega. Esimese lugemise muudatusettepaneku 18 uuesti 
esitamine.

Muudatusettepanek 16

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26 a) 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 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. 

Or. en

Selgitus

Loatsoonideks jaotamine ei ole asjakohane, kuna tingimused kavandatavates tsoonides ei ole 
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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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 19 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 17

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 26 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26 b) Liikmesriikide vahelist head 
halduskoostööd tuleks suurendada lubade 
andmise menetluse kõikides etappides 
ning seda peaks hõlbustama Euroopa 
kasutajatugi.

Or. en

Selgitus

Vastastikuse kohustusliku lubade tsoonipõhise tunnustamise asemel, tuleks panna rõhku 
liikmesriikide vahelisele andmete jagamisele, mis väldiks katsete kordamist, ja üldisele 
pädevate asutuste vahelise koostöö parandamisele. Komisjon võiks hõlbustada sellist 
koostööd luues kasutajatoega tegeleva üksuse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 295 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 18

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 30

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikidel tuleks lubada 
erandjuhtudel anda luba 
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik 
taimekasvatusele avalduva ohu (või 

(30) Erandjuhtudel tuleks lubada anda 
luba taimekaitsevahenditele, mis ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele, kui see on vajalik 
taimekasvatusele ja ökosüsteemidele
avalduva ohu (või ohustatuse) tõttu, mida 
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ohustatuse) tõttu, mille vastu ei ole 
võimalik võidelda ühegi muu vahendiga. 
Sellised load tuleks läbi vaadata ühenduse 
tasandil.

ei ole võimalik ühegi muu vahendiga 
ohjata. Sellised ajutised load tuleks läbi 
vaadata ühenduse tasandil.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 20 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 19

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 31

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(31) Seemneid käsitlevate ühenduse 
õigusaktidega sätestatakse seemnete vaba 
liikumine ühenduse piires, aga need 
õigusaktid ei sisalda 
taimekaitsevahenditega töödeldud 
seemneid käsitlevaid erisätteid. 
Kõnealused sätted tuleks seepärast lisada 
käesolevasse määrusesse. Kui töödeldud 
seemned ohustavad tõsiselt inimeste või 
loomade tervist või keskkonda, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus võtta 
kaitsemeetmeid.

(31) Seemneid käsitlevate ühenduse 
õigusaktidega sätestatakse seemnete vaba 
liikumine ühenduse piires, aga need 
õigusaktid ei sisalda 
taimekaitsevahenditega töödeldud 
seemneid käsitlevaid erisätteid. 
Kõnealused sätted tuleks seepärast lisada 
käesolevasse määrusesse. Kui töödeldud 
seemned ohustavad inimeste või loomade 
tervist või keskkonda, peaks liikmesriikidel 
olema võimalus võtta kaitsemeetmeid.

Or. en

Selgitus
Väljend „ohustavad tõsiselt" on ebaselge. Liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta 
meetmeid ohu korral, mitte üksnes tõsise ohu korral.  

Nõukogu uue põhjenduse muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 20

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 33

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(33) Inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
kõrge taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud 
taimekaitse põhimõtteid. Nõukogu peaks 
lisama nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) osutatud 
kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud taimekaitse põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava.

(33) Rahvatervise ja keskkonna kaitse 
kõrge taseme tagamiseks tuleks 
taimekaitsevahendeid kasutada 
nõuetekohaselt, vastavalt nende loale, 
võttes arvesse integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtteid, ning eelistades võimalusel 
mittekeemilisi ja looduslikke alternatiive.
Nõukogu peaks lisama nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1782/2003 (millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) III lisas
osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse 
integreeritud taimekaitse põhimõtted, 
sealhulgas hea taimekaitsetava ning
taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemilised meetodid. Tuleks ette 
näha üleminekuperiood, et võimaldada 
liikmesriikidele vajalike struktuuride 
loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite 
kasutajad saaksid kohaldada integreeritud 
kahjuritõrje põhimõtteid ning taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi alternatiive.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks.  Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 21 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 21

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 35

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 22 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 22

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 37

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(37) 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 teine taotleja. See kaitse 
peaks aga olema ajaliselt piiratud, et 
võimaldada konkurentsi. Samuti peaks see 
piirduma uuringutega, mis on tõepoolest 

(37) 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 
loomkatseid ära hoida, saaks kasutada 
mõni teine taotleja. See kaitse peaks aga 
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vajalikud reguleerimise otstarbel, et 
taotlejad ei pikendaks kaitseperioodi 
kunstlikult, esitades uusi mittevajalikke 
uuringuid.

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.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 23 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 23

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 38

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

(38) Tuleks kehtestada eeskirjad katsete 
ja uuringute kordamise vältimiseks. 
Eelkõige tuleks keelata selgroogsetega 
tehtavate uuringute kordamine. Sellega 
seoses tuleks kehtestada kohustus 
võimaldada juurdepääsu selgroogsega 
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 ülalnimetatud 
kohustusliku juurdepääsu süsteemi. Amet 
peaks looma selliste uuringute tarvis 
keskandmebaasi.

Or. en

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 
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määruse tähenduses. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist 
tegema päringuid vaid ühest andmebaasist.
See suurendab ka menetluse läbipaistvust. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 24 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 24

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 40

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

(40) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ
(ohtlike preparaatide liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta) kehtib pestitsiidide 
klassifitseerimise, pakendamise ja 
märgistamise suhtes. Selleks, et veelgi 
parandada taimekaitsevahendite kasutajate, 
nende elanike ja kõrvalseisjate, kes 
võiksid põllukultuuride pritsimisel 
taimekaitsevahenditega kokku puutuda, 
taimede ja taimsete saaduste tarbijate ning 
keskkonna kaitset, on asjakohane võtta 
vastu konkreetsed õigusaktid komisjoni 
õigusloomega seotud ettepaneku põhjal, 
mis võtaksid arvesse taimekaitsevahendite 
spetsiifilisi kasutustingimusi.

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega. 
Nende hulka kuuluvad kutsealased ja mittekutsealased kasutajad, elanikud, kõrvalseisjad, 
töötajad, konkreetsed haavatavad elanikkonnarühmad ja tarbijad, kes puutuvad 
pestitsiididega kokku otse või kaudselt õhu, toidu, sööda, vee ja keskkonna kaudu. Kui käsile 
võetakse kokkupuute- ja riskianalüüs, peavad iga rühma kokkupuutearvestuste hulka kuuluma 
kõik asjakohased kokkupuutetegurid. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 25 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 25

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 43

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(43) Sätted, mis käsitlevad
taimekaitsevahendite turustamise ja 
kasutamise kontrolli ja inspekteerimise 
korraldamist, peaksid tagama käesolevas 
määruses esitatud nõuete õige, ohutu ja 
ühtlustatud kohaldamise inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitse 
kõrge taseme saavutamiseks.

(43) Liikmesriigid peaksid teostama
taimekaitsevahendite turustamise ja 
kasutamise kontrolle ja inspekteerimisi, et 
tagada vastavus käesolevas määruses 
esitatud nõuetele inimeste ja loomade 
tervise ning keskkonna kaitse kõrge taseme 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 28 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 26

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 43 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(43 a) Ettevõtjatel peavad olema turule 
juurdepääsu osas samad võimalused, eriti 
selles mõttes, et ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad saaksid toimida, 
ning et põllumajandustootjatele oleks 
tagatud ohutute ja tõhusate 
taimekaitsevahendite kättesaadavus.

Or. en

Selgitus

Turule juurdepääsu osas peavad erinevatel ettevõtjatel olema võrdsed võimalused. See 
soodustaks innovatsiooni ja uute toodete väljatöötamist ning olemasolevate täiendamist. See 
oleks ka hea konkurentsile turul ning suurendaks põllumajandustootjatele kättesaadavate 
toodete arvu. 
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 29 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 27

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 44

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(44) 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 
meetmed taimekaitsevahendite kasutamise 
kontrollimiseks kõigil toidu tootmise 
etappidel, sealhulgas arvepidamine 
taimekaitsevahendite kasutamise üle. 
Komisjon peaks vastu võtma samasugused 
seire- ja kontrollieeskirjad määruse (EÜ) 
nr 882/2004 kohaldamisalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja 
kasutamise suhtes.

(44) 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 
meetmed taimekaitsevahendite kasutamise 
kontrollimiseks kõigis toidu tootmise 
etappides, sealhulgas arvepidamine 
taimekaitsevahendite kasutamise üle. 
Samasugused eeskirjad tuleks kehtestada
komisjoni õigusloomega seotud 
ettepaneku alusel määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaldamisalast välja jäävate 
taimekaitsevahendite ladustamise ja 
kasutamise puhul.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 30 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 28

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 44 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(44 a) Põllumajandustootjate 
halduskoormus peaks olema võimalikult 
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väike.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 29

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 45

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(45) Tuleks tagada tihe 
koordineerimine ühenduse muude 
õigusaktidega, eriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta 
määrusega (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide 
kohta), ning ühenduse õigusaktidega, mis 
käsitlevad geneetiliselt muundatud 
organismide piiratud kasutuse ja tahtlikku 
keskkonda laskmisega seotud töötajate ja 
muude isikute kaitset.

(45) Käesoleva määrusega ette nähtud 
meetmeid tuleks kohaldada, ilma et see 
piiraks kehtivate ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, eriti direktiivi 2008/.../EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks), direktiivi 
2000/60/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta 
määruse (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja 
loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide 
kohta)2, ning ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, mis käsitlevad geneetiliselt 
muundatud organismide piiratud kasutuse 
ja tahtlikku keskkonda laskmisega seotud 
töötajate ja muude isikute kaitset.
 Väljaannete talitus: palun sisestada number
2 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1. Määrust on muudetud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 178/2006 (ELT L 29, 
2.2.2006, lk 3).

Or. en

Selgitus

Tagamaks kõigi seonduvate õigusaktide sidusust. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 30

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 53

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(53) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta määruseid, mis 
käsitlevad abiainete märgistamisnõudeid, 
kontrolli ja eeskirju; millega kehtestatakse 
taimekaitseainete ja sünergistide 
tööprogramm, sealhulgas nende tarbeks 
nõutavad andmed; millega pikendatakse 
heakskiidu kehtivusaega, pikendatakse 
ajutiste lubade kehtivust, kehtestatakse 
nõuded paralleelseks kaubanduseks 
esitatavatele andmetele ning mis käsitlevad 
muude koostisainete lisamist, ning ka 
nõutavaid andmeid ja hindamise ja 
loaandmise ühtseid põhimõtteid käsitlevate 
määruste ja lisade muudatusi. Kuna need 
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
muu hulgas täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

(53) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus kiita heaks toimeaineid, nende 
heakskiitu uuendada või läbi vaadata, 
võtta kasutusele toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide ning 
vajaduse korral asjaomaste lisandite ja 
muude koostisainete olemuse ning koguse 
kindlaksmääramiseks ühtlustatud 
meetodeid, võtta vastu teadus- ja 
arendustööks ette nähtud 
taimekaitsevahenditele loa andmise puhul 
erandeid lubavaid üksikasjalikke eeskirju 
ja heakskiidetud ainete loetelu ning võtta 
vastu määruseid, mis käsitlevad abiainete 
märgistamisnõudeid ja eeskirju;  millega 
pikendatakse heakskiidu kehtivusaega, 
pikendatakse ajutiste lubade kehtivust, 
kehtestatakse nõuded paralleelseks 
kaubanduseks esitatavatele andmetele ning 
mis käsitlevad muude koostisainete 
lisamist, ning ka nõutavaid andmeid ja 
hindamise ja loaandmise ühtseid 
põhimõtteid käsitlevate määruste ja lisade 
muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades seda uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust 
käsitleva otsuse sätetega. See on seotud mitmete konkreetsete muudatusettepanekutega, milles 
nõutakse uue menetluse kohaldamist. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 33 osaline uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 31

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 54

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(54) Tõhususe tagamiseks tuleks 
kontrolliga regulatiivmenetluse 
tavapäraseid tähtaegu lühendada sellise 
määruse vastuvõtmisel, millega 
pikendatakse heakskiidu kehtivusaega, 
taotluse läbivaatamiseks piisava 
ajavahemiku võrra.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Heakskiidu kehtivusaja pikendamise tähtaegade lühendamine ei ole põhjendatud.

Nõukogu uue põhjenduse väljajätmine.

Muudatusettepanek 32

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 56

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(56) Nõuandemenetlust on asjakohane 
kasutada ka mõnede puhttehnilist laadi 
meetmete, eelkõige tehniliste suuniste
vastuvõtmiseks, pidades silmas, et need ei 
ole siduvad.

(56) Nõuandemenetlust on asjakohane 
kasutada ka mõnede puhttehnilist laadi 
meetmete vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Suunised on loomult olulised ning seega tuleks need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse raames.

Nõukogu uue põhjenduse muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 33

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Sisu Sisu ja eesmärk
Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad 
kaubanduslikus vormis 
taimekaitsevahendite turule lubamise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja 
kontrolli kohta ühenduse piires.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad kaubanduslikus vormis 
taimekaitsevahendite turule lubamise, 
nende turuleviimise, kasutamise ja 
kontrolli kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad nii taimekaitsevahendites 
sisalduvate või neid moodustavate 
toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kohta kui ka 
eeskirjad abiainete ja muude koostisainete 
kohta.

2. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad nii taimekaitsevahendites 
sisalduvate või neid moodustavate 
toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kohta kui ka 
eeskirjad abiainete ja muude koostisainete 
kohta.

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kõrgetasemeline kaitse.
4. Käesolev määrus põhineb 
ettevaatuspõhimõttel tagamaks, et turule 
viidavad ained ja vahendid ei avalda 
inimese tervisele ja keskkonnale 
kahjulikku mõju.
5. Lisaks on käesoleva määruse eesmärk 
eeskirjade ühtlustamine 
taimekaitsevahendite turuleviimise 
valdkonnas, et ühtlustada 
taimekaitsevahendite kättesaadavus 
erinevate liikmesriikide 
põllumajandustootjate jaoks.
6. Liikmesriikidele ei tohi teha takistusi 
ettevaatuspõhimõtte rakendamiseks 
pestitsiidide kasutamise piiramisel või 
keelustamisel.
7. Liikmesriigid võivad luua 
pestitsiidivabasid tsoone, kui nad peavad 
seda joogiveevarude kaitsmise eesmärgil 
vajalikuks. Sellised pestitsiidivabad 
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tsoonid võivad hõlmata tervet liikmesriigi 
territooriumi.
8. Liikmesriigid võivad ELis lubatud 
pestitsiididele kehtestada kasutamise ja 
turustamise keelu, kui pestitsiide on 
mõõdetavas koguses leitud väljaspool 
taimede juurestiku tasandit.

Or. en

Selgitus
Määruse otstarve, eesmärk ja aluspõhimõtted tuleks kehtestada artiklis 1, mitte ainult 
määruse põhjendustes.

Lõike 6 eesmärk on muuta käesoleva määruse sätted minimaalseteks ettekirjutusteks, andes 
seejuures üksikutele liikmesriikidele võimaluse kiirendada pestitsiide kasutamise lõpetamist.

Lõiked 7 ja 8 on olulised, et kindlustada põhjavee direktiiviga tagatud saavutuste ülevõtmine 
käesolevasse määrusesse joogivee kaitsmise eesmärgil.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 34 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 34

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 2 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
ainete suhtes, kaasa arvatud 
mikroorganismide suhtes, millel on üldine 
või spetsiifiline toime kahjulikele 
organismidele või taimedele, taimeosadele 
või taimsetele saadustele (edaspidi 
„toimeained”).

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
ainete suhtes, kaasa arvatud
mikroorganismide ja viiruste suhtes, 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.

Or. en
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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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 35 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 35

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 37 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 36

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3) „valmistised” – 3) „valmistised” –
taimekaitsevahendina võid abiainena 
kasutamiseks ettenähtud segud, mis 

taimekaitsevahendina või abiainena 
kasutamiseks ettenähtud segud või 
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koosnevad kahest või enamast ainest; lahused, mis koosnevad kahest või 
enamast ainest, millest vähemalt üks on 
toimeaine;

Or. en

Selgitus
Termini „valmistised” määratlus peaks hõlmama mitte üksnes segusid (füüsiliste vahendite 
abil (kasutades filterpaberit, mehaanilist eraldamist, tsentrifuugimist) kergesti 
komponentideks eraldatavaid komposiitaineid), vaid ka lahuseid (homogeenseid aineid), 
millel on erinevad omadused.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 38 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 37

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4) „probleemne aine” – 4) „probleemne aine” –
mis tahes aine, mis võib oma olemuse tõttu 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju avaldada ja mida leidub 
või tekib taimekaitsevahendis piisavas 
kontsentratsioonis sellise mõju 
avaldamiseks.

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

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas 
vastavalt nõukogu 27. juuni 1967. aasta 
direktiivile 67/548/EMÜ (ohtlike ainete 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta) ohtlikeks aineteks 
klassifitseerimise kriteeriumidele vastavad
ained, mida leidub taimekaitsevahendis 
sellises kontsentratsioonis, et selle 
tulemusena käsitatakse 
taimekaitsevahendit ohtlikuna vastavalt 
direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 3;

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas 
ained, mis on vastavalt nõukogu 27. juuni 
1967. aasta direktiivile 67/548/EMÜ 
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta) 
klassifitseeritud ohtlikeks aineteks ning
mida käsitatakse ohtlikuna vastavalt 
direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 3.

Mis tahes ainet, millel on või 
potentsiaalselt on kas kantserogeensed, 
mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad, neurotoksilised, 
immunotoksilised, reprotoksilised või 
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genotoksilised omadused, tuleks käsitada 
kui probleemset ainet;

Or. en

Selgitus

Probleemsete ainete hulka peavad kuuluma kõik ained, mis võivad potentsiaalselt kahjustada 
inimeste või loomade tervist või keskkonda. Nende hulka kuuluvad kõik ained, millel on 
kantserogeensed, mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, neurotoksilised, 
immunotoksilised, reprotoksilised või genotoksilised omadused.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 39 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 38

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4 a) „kaubaartikkel” –
ese, millele antakse tootmise käigus teatud 
kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis 
määrab tema funktsiooni suuremal 
määral kui tema keemiline koostis;

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks käsitlema mitte lihtsalt toimeaineid ja taimekaitsevahendeid, vaid 
sisaldama ka sätteid „kaubaartiklite” kohta, mis võivad niisuguseid aineid sisaldada (nt 
tekstiilmaterjalid). Siin esildatud määratlus on identne REACHi raames vastuvõetule.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 40 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 39

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5) „taimed” – 5) „taimed” –

elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa 
arvatud värsked puuviljad, köögiviljad ja 
seemned;

elustaimed ja elusad taimeosad, koos 
külviks mõeldud seemnetega, eelkõige: 
värsked puuviljad, köögiviljad, õied, lehed, 
võrsed, elus õietolm, seemikud, sibulad ja 
juured;

Or. en

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 42 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 40

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 8

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

8) „turuleviimine” – 8) „turuleviimine” –

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, aga mitte tagastamine 
eelmisele müüjale. 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, aga mitte tagastamine 
eelmisele müüjale. Vabasse ringlusse 
laskmine ühenduse territooriumil ja samuti 
import on samaväärne turuleviimisega 
käesoleva määruse tähenduses;

Or. en
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Selgitus

Imporditud tooted peavad vastama kõikidele käesolevas määruses kehtestatud 
kriteeriumidele.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 44 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 41

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

8 a) „paralleelkaubandus” –
taimekaitsevahendi import liikmesriigist, 
kus sellele on direktiivi 91/414/EMÜ või 
käesoleva määruse tingimustele vastavalt 
väljastatud luba, eesmärgiga viia see 
turule importivas liikmesriigis, kus 
direktiivi 91/414/EMÜ või käesoleva 
määruse tingimustele vastavalt on 
väljastatud luba sellele 
taimekaitsevahendile või identsele 
võrreldavale tootele;

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite turuleviimise kohta paralleelkaubanduse kaudu on vaja selgelt 
määratletud ja minimaalsel arvul ühenduse ühtlustatud eeskirju. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 45 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 42

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 8 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

8 b) „importija” –
isik, kes impordib taimekaitsevahendeid 
kaubanduslikel eesmärkidel;
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Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 47 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 43

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

10 a) „väheohtlik” –
oma olemuse tõttu ei avalda tõenäoliselt 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju;

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik väheohtlike toimeainete ja taimekaitsevahenditega seonduvate sätete 
selguse huvides.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 43 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 44

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 48 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 45

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 12 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

12 b) „haavatavad elanikkonnarühmad” 
–
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, ning 
töötajad ja elanikud, kellel on pikaajaline 
tihe kokkupuude pestitsiididega;

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 49 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 46

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 15

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

15) „tsoon” – välja jäetud
I lisas määratletud liikmesriikide rühm.
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Kasvuhoonetes kasutamise, koristusjärgse 
töötluse, tühjade laoruumide töötlemise ja 
seemnete töötlemise korral tähendab 
tsoon kõiki I lisas määratletud tsoone;

Or. en

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, kuna see väljub raamidest, mis on otsustamisprotsessi 
kiirendamiseks vajalik. Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse 
tunnustamise süsteemi muutmisega ilma tsoonideks jaotamise kontseptsioonita. 
Lisaks võivad veemajandustingimused kolmes kavandatud tsoonis erineda.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 52 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 47

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 15 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

15 a) „integreeritud kahjuritõrje” –
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 
võimalikult vähe häirib põllumajandus-
ökosüsteeme, seades esikohale 
põllukultuuride kasvatamisega seotud 
ennetusmeetmed ja kohandatud liikide 
ning mittekeemiliste taimekaitse, 
kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise meetmete kasutamise;
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Or. en

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 
kasutamise vajadust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 50 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 48

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 15 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

15 b) „taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemilised meetodid” –
selliste kahjuritõrje ja 
majandamismeetodite kasutamine, millel 
puuduvad keemilised omadused. 
Taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemiliste meetodite hulka kuuluvad 
külvikorrad, füüsiline ja mehaaniline 
järelevalve ning looduslike fütofaagide 
majandamine;

Or. en

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja 
säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või 
muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada 
säästvaks.  Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 51 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 49

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

16) „hea taimekaitsetava” – 16) „taimekaitsevahendite kasutamise
hea tava” –

tava, mille puhul lubatud kasutuse 
tingimuste kohaselt konkreetsetel taimedel 
või taimsetel saadustel kasutatava 
taimekaitsevahendi, selle doosi ja 
kasutussageduse valikuga tagatakse piisav 
tõhusus minimaalse vajaliku kogusega, 
võttes nõuetekohaselt arvesse kohalikke 
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise 
tõrje võimalusi;

tava, mille puhul lubatud kasutuse 
tingimuste kohaselt konkreetsel kultuuril
kasutatava taimekaitsevahendi, selle doosi 
ja kasutussageduse valikuga tagatakse 
üksnes minimaalse vajaliku koguse 
kasutamine, võttes nõuetekohaselt arvesse 
kohalikke tingimusi, vajadust vältida 
resistentsuse tekkimist ning agrotehnilise 
ja bioloogilise tõrje võimalusi, ning 
eelistades taimekaitse, kahjuritõrje ja 
põllukultuuride majandamise 
mittekeemilisi meetodeid;

Or. en

Selgitus

Optimaalne tõhusus on kitsas termin. Seepärast on parem tagada, et kasutatakse vaid 
minimaalset kogust. Hea taimekaitsetava 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.

Ainus tõeline lahendus probleemile, kuidas kõrvaldada pestitsiidide kahjulikku toimet 
inimeste tervisele, loomadele, elusloodusele ja keskkonnale laiemalt, on läheneda sellele 
ennetavalt ja tõeliselt säästvalt, eelistades taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride 
majandamise mittekeemilisi meetodeid. 

Kandes hoolt optimaalse taimekaitse eest ja viies ühtlasi miinimumini inimeste ja loomade 
tervist ning keskkonda ohustavad riskid, on oluline vältida ka resistentsuse teket. Kui 
resistentsus tekib, võib see tuua kaasa vajaduse kasutada taimekaitsevahendeid, mille mõju 
inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale on suurem. Seega tuleb resistentsuse tekke 
vältimine lisada hea taimekaitsetava määratlusse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 53 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 50

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19) „andmekaitse” – 19) „andmekaitse” –

katse- või uuringuaruande omaniku 
ajutine õigus takistada selle kasutamist 
teise taotleja 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;

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 55 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 51

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 a) „referentliikmesriik” –
liikmesriik, kes nõustub võtma 
toimeainete või taimekaitseainete või 
sünergistide hindamise kohustust. 
Liikmesriik peab täitma selle ülesande 
professionaalselt ning avaldama 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul mõju 
hindamise aruande;

Or. en
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Selgitus

Määruses peaks olema referentliikmesriigi määratlus.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 56 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 52

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 3 – punkt 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19 b) „katsed ja uuringud” –
uuringud ja katsed, mille eesmärk on 
määrata kindlaks toimeaine või 
taimekaitsevahendi omadused ja 
käitumine, prognoosida kokkupuutumise 
mõju toimeaine ja/või selle vastavate 
metaboliitidega, määrata kindlaks ohutu 
kokkupuute astmed ja luua tingimused 
taimekaitsevahendite ohutuks 
kasutamiseks;

Or. en

Selgitus
Katsete ja uuringute aruannetes kasutatav terminoloogia esineb korduvalt kogu käesolevas 
määruses. Tuleb lisada määratlus, mis puudutab mitte ainult uuringute aruandeid, vaid ka 
muud riski hindamist käsitlevat asjakohast teavet.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 57 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 53

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Toimeaine hindamisel määratakse esmalt 
kindlaks, kas II lisa punktides 3.6.2 kuni 
3.6.4 ja punktis 3.7 esitatud heakskiitmise 
kriteeriumid on täidetud. Kui need 
kriteeriumid on täidetud, hinnatakse 

Toimeaine hindamisel määratakse esmalt 
kindlaks, kas II lisa punktides 3.6.2 kuni 
3.6.5 ja punktis 3.7 esitatud heakskiitmise 
kriteeriumid on täidetud. Kui need 
kriteeriumid on täidetud, hinnatakse 
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järgmisena, kas on täidetud II lisa 
punktides 2 ja 3 sätestatud muud 
heakskiitmise kriteeriumid.

järgmisena, kas on täidetud II lisa 
punktides 2 ja 3 sätestatud muud 
heakskiitmise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus
Hindamisel tuleks esmalt uurida kõiki piiranguid, sh seda piirangut, mis käsitleb 
endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis on toodud II lisa punktis 3.6.5. 

Nõukogu poolt lisatud uue lõike muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 54

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) neil ei ole mingit kahjulikku mõju 
inimeste, sealhulgas vastuvõtlike rühmade, 
ega loomade tervisele, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
koostoimelisi mõjusid, kui selliste mõjude 
hindamismeetodid on kokku lepitud, ega 
põhjaveele;

a) neil ei ole mingit kahjulikku mõju 
inimeste, eelkõige toodetega otseses 
kokkupuutes olevate kasutajate, elanike, 
kõrvalseisjate ning haavatavate 
elanikkonnarühmade, ega loomade 
tervisele, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, 
kui selliste mõjude hindamismeetodid on 
olemas, ega põhjaveele;

Or. en

Selgitus
Arvesse tuleb võtta kõiki eriti ohustatud rühmasid. Kui kumulatiivsete ja koostoimeliste 
mõjude hindamismeetodid on olemas, tuleks neid kasutada, mitte oodata, kuni nende osas 
kokku lepitakse, mis võib endaga kaasa tuua lõputud viivitused.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 296 ning komisjoni ettepaneku uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 55

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) neil ei ole mingit lubamatut mõju b) neil ei ole mingit lubamatut mõju 
keskkonnale, võttes arvesse kumulatiivseid 
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keskkonnale. ja koostoimelisi mõjusid ning kõiki 
asjakohaseid organismidega 
kokkupuuteviise keskkonnas; meetodid 
selliste mõjude hindamiseks esitatakse 
ameti poolt.

Or. en

Selgitus
Hindamine peab kajastama tegelikke olusid, kaasa arvatud kumulatiivseid ja koostoimelisi 
mõjusid. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 255 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 56

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt 
ning keskkonna või joogivee seisukohalt 
oluliste jääkide puhul on nende 
mõõtmiseks olemas üldkasutatavad 
meetodid. Analüütilised standardid on 
üldiselt kättesaadavad.

Kõigi heakskiidetud ainete jääkide puhul 
on nende mõõtmiseks olemas 
üldkasutatavad standarditud meetodid, mis 
on piisavalt tundlikud, et mõõta tehniliselt 
tuvastatavaid koguseid, mis võivad 
esineda keskkonna- ja bioloogilistes 
elementides. Jäägid peavad olema 
tuvastatavad ühiste, ühenduse 
referentlaborites kasutatavate erinevate 
jääkide kindlaksmääramise meetoditega.

Or. en

Selgitus

Arvestades pestitsiidide kasutamisega kaasnevaid riske ja kahjulikke mõjusid, peaks olemas 
olema üldkasutatavad meetodid, et mõõta kõigi lubatud ainete jääke. Meetodid peavad olema 
piisavalt tundlikud, et tuvastada tehniliselt tuvastatavaid koguseid, mis võivad esineda mis 
tahes keskkonna- ja bioloogilistes elementides. Nende hulka kuuluvad õhku kandunud mis 
tahes osakesed, tilgad ja aurud, õietolmu/põllukultuuride tolmuga (nt saagikoristusajal) 
seotud jäägid, saastunud pinnase laotamine, pestitsiidide kaugkanne, samuti jäägid vees, 
toidus ja söödas jne.

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse kõnealusesse artiklisse kaks mõõdet. Esiteks, et 
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kõikide loa saanud pestitsiidide puhul on olemas jääkide tuvastamiseks kättesaadavad 
meetodid. Praegusel juhul ei ole sellega tegemist, kuna standardse 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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 62 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 57

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) sellel ei ole kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju põhjaveele ega inimeste 
või loomade tervisele, seda nii otseselt kui 
ka joogivee (võttes arvesse joogivee 
töötlemisel moodustuvate saadustega), 
toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate 
tagajärgede või muude kaudsete mõjude 
kaudu, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, 
kui selliste mõjude hindamismeetodid on 
kokku lepitud;

b) sellel ei ole kohest või hilisemat 
kahjulikku mõju pinna- või põhjaveele ega 
inimeste, eelkõige elanike ja kõrvalseisjate 
ning haavatavate elanikkonnarühmade,
või loomade tervisele, seda nii otseselt kui 
ka joogivee (võttes arvesse joogivee 
töötlemisel moodustuvate saadustega), 
toidu, sööda või õhu (sealhulgas selle
kasutamisest kaugel paiknevates 
asukohtades pärast kaugkannet), töökohal 
tekkivate tagajärgede või muude kaudsete 
mõjude kaudu, võttes arvesse teadaolevaid 
kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, 
kui selliste mõjude hindamismeetodid on 
olemas;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, keda ohustab kokkupuude pestitsiididega, 
eelkõige elanikke, kes puutuvad regulaarselt kokku erinevatest allikatest pärit pestitsiididega. 

Meetodite osas kokkuleppele jõudmine võtab sageli väga kaua aega. Kui kumulatiivsete ja 
koostoimeliste mõjude hindamismeetodid on olemas, tuleks neid kasutada. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 297 ning komisjoni ettepaneku uuesti esitamine. 



PR\740972ET.doc 45/147 PE412.104v01-00

ET

Muudatusettepanek 58

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

e) sellel ei ole lubamatut mõju 
keskkonnale, võttes eelkõige arvesse 
järgmisi kaalutlusi:

e) sellel ei ole lubamatut mõju 
keskkonnale, võttes eelkõige arvesse 
järgmisi kaalutlusi:

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, 
eelkõige see, kas taimekaitsevahend 
saastab pinnavett, sealhulgas suudme- ja 
rannikuvett, põhjavett, õhku ja pinnast;

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, 
eelkõige see, kas taimekaitsevahend 
saastab pinnavett, sealhulgas suudme- ja 
rannikuvett, joogivett, põhjavett, õhku ja 
pinnast, võttes arvesse kohti, mis asuvad 
kasutuskohast kaugel pärast kaugkannet 
keskkonnas;

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide;

ii) selle mõju muudele liikidele peale 
sihtliikide, sealhulgas nende liikide 
käitumisele;

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele.

iii) selle mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemile;

iii a) selle hävitav mõju eriti ohustatud 
liikidele.

Or. en

Selgitus

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects should be taken into account as far as possible.
Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range 
environmental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.

Too often mortality alone is studied and not effects on behaviour. This must therefore be 
specified.

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in 
many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that 
they migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving 
pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in 
contaminated areas could bring about the extinction of those species.



PE412.104v01-00 46/147 PR\740972ET.doc

ET

Reinstating first reading Amendment 64.

Muudatusettepanek 59

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 – lõige 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

7. Juhul kui dokumenteeritud tõendite 
alusel on toimeaine vajalik selleks, et 
kontrollida taimetervisele põhjustatavat 
tõsist ohtu, mida ei ole võimalik teha teiste 
vahenditega, võib sellise toimeaine 
erandina lõikest 1 heaks kiita 
maksimaalselt 5 aastaks, isegi juhul kui 
toimeaine ei vasta II lisa punktides 3.6.3, 
3.6.4, 3.6.5 või 3.8.2 sätestatud 
kriteeriumitele, tingimusel et toimeainete 
kasutamise suhtes kohaldatakse riskide 
vähendamise meetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et on minimeeritud toimeaine 
kokkupuude inimeste ja keskkonnaga. 
Kõnealuste toimeainete osas kehtestatakse 
jääkide piirnormid vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 396/2005.

välja jäetud

Kõnealust erandit ei kohaldata 
toimeainete suhtes, mis vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ on 
klassifitseeritud või mida kõnealuse 
direktiivi kohaselt tuleb klassifitseerida 
1. kategooria kantserogeense ainena või 
1. kategooria reproduktiivtoksilise ainena.

Or. en

Selgitus

Põllumajandus, mis vajaks tervisele põhjustatava tõsise ohu kontrollimiseks  1. ja 2. 
kategooria kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi aineid, on põhimõtteliselt 
vigane. Ei ole mingit põhjust erandite tegemise lubamiseks piirkriteeriumite osas. 

Nõukogu uue lõike väljajätmine.
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Muudatusettepanek 60

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Loomkatsed

Vältimaks loomkatseid, tehakse käesoleva 
määruse kohaldamisel selgroogsete 
loomadega katseid ainult viimase 
abinõuna. Edendatakse loomi mitte 
hõlmavaid katseid ja arukaid 
katsestrateegiaid, ning keelustatakse 
dubleeritud katsed selgroogsete 
loomadega.

Or. en

Selgitus

Arukate katsestrateegiate edendamine ja kohustuslik andmete ühiskasutus võib kasutatud 
loomade arvu tunduvalt vähendada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 66 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 61

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 6 – punkt i a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Piirata tuleks teatud kasutusviise, mis ei ole kooskõlas niisuguste heade tavadega nagu 
integreeritud kahjuritõrje.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 68 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 62

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Amet vastutab heakskiitmismenetluse 
koordineerimise eest.
Kõnealuses tegevuses toetub amet 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

1. Toimeaine heakskiitmiseks või 
heakskiitmise tingimuste muutmiseks 
esitab toimeaine tootja liikmesriigile 
(edaspidi „referentliikmesriik”) taotluse 
koos artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohase 
kokkuvõtliku ja täieliku toimikuga või 
koos teaduslikult põhjendatud selgitusega 
selle kohta, miks teatavaid osi nendest 
toimikutest ei esitata, tõendades toimeaine 
vastavust artiklis 4 sätestatud heakskiitmise 
kriteeriumidele.

Toimeaine heakskiitmiseks või 
heakskiitmise tingimuste muutmiseks 
esitab toimeaine tootja ametile taotluse 
koos artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohase täieliku 
ja kokkuvõtliku toimikuga või koos sellise 
toimiku andmekasutusloaga või koos 
teaduslikult põhjendatud selgitusega selle 
kohta, miks teatavaid osi nendest 
toimikutest ei esitata, tõendades toimeaine 
vastavust artiklis 4 sätestatud heakskiitmise 
kriteeriumidele. Amet teavitab 
liikmesriikide pädevaid asutusi laekunud 
taotlusest.

Tootjate poolt määratud tootjate ühendus 
võib käesoleva määruse järgmiseks 
esitada ühise taotluse.

Liikmesriik võib valida toimeaine, mille 
suhtes on ametile heakskiitmise taotlus 
laekunud, eesmärgiga saada 
referentliikmesriigiks.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja 
pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine 
liikmesriik.

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 vastavalt artikli 79 
lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee 
menetlusele.
Otsus põhineb objektiivsetel 
kriteeriumidel, näiteks geograafilised, 
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põllumajanduslikud ja kliimatingimused, 
eriti seoses sihtorganismidega, pädeva 
asutuse ja referentlabori suutlikkus ja 
erapooletus, tootjatega seotud huvide 
puudumine.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 69 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 63

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kui taotluse esitab füüsiline või 
juriidiline isik, kelle ametlik asukoht on 
väljaspool ühendust, määrab ta käesoleva 
määruse alusel tootjatele sätestatud 
kohustuste täitmiseks ühenduses asuva 
füüsilise või juriidilise isiku oma 
ainuesindajaks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse artiklis 70 nõutakse, et käesoleva määruse alusel võetud meetmed ei tohi 
piirata liikmesriikides tootja üldist tsiviil- ja kriminaalvastutust. Muudatusettepaneku 
eesmärk on luua võrdsed tingimused kõikidele tootjatele, sh neile, kelle ametlik asukoht on 
väljaspool ühenduse jurisdiktsiooni. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 70 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 64

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 b. Taotlust võib ühiselt hinnata mitu 
riiki, kes tegutsevad 
referentliikmesriikidena. 

Or. en

Selgitus

Kõnealust korda kohaldatakse ka taotluste hindamisel direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt ning 
sellel on märkimisväärne mõju toimeainete hindamisaruande kiirusele ja kvaliteedile. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 71 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 65

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Taotlust esitades võib taotleja artikli 63 
kohaselt taotleda, et teatav teave, 
sealhulgas toimiku teatavad osad, hoitaks 
konfidentsiaalsena, ning eraldab sellise 
teabe füüsiliselt muust teabest.

2. Taotlust esitades võib taotleja artikli 63 
kohaselt taotleda, et teatav teave, 
sealhulgas toimiku teatavad osad, hoitaks 
konfidentsiaalsena, ning eraldab sellise 
teabe füüsiliselt muust teabest. Ta esitab 
iga sellise dokumendi või dokumendiosa 
kohta selgituse, miks seda tuleb lugeda 
konfidentsiaalseks.

Or. en

Selgitus

Igat konfidentsiaalsustaotlust tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

Komisjoni ettepaneku uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 66

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) taimekaitsevahendi kohta nõutavate 
andmete iga punkti kohta selliste katsete ja 
uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende 
omaniku ning nimetatud katsed ja uuringud 
läbi viinud isiku või uurimisasutuse nimi, 
mis on asjakohased artikli 4 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud kriteeriumide hindamiseks ühe 
või mitme taimekaitsevahendi puhul, mis 
on iseloomulikud punktis a osutatud 
kasutusaladele, võttes arvesse asjaolu, et 
lüngad käesoleva artikli lõike 2 kohase 
toimiku andmetes, mis tulenevad toimeaine 
esitatud kasutusalade kavandatavast 
piiramisest, võivad kaasa tuua piiranguid 
heakskiidu andmisel;

c) taimekaitsevahendi kohta nõutavate 
andmete iga punkti kohta selliste katsete ja 
uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende 
omaniku ning nimetatud katsed ja uuringud 
läbi viinud isiku või uurimisasutuse nimi, 
mis on asjakohased artikli 4 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud kriteeriumide hindamiseks ühe 
või mitme taimekaitsevahendi puhul, mis 
on iseloomulikud punktis a osutatud 
kasutusaladele, võttes arvesse asjaolu, et 
lüngad käesoleva artikli lõike 2 kohase 
toimiku andmetes, mis tulenevad toimeaine 
esitatud kasutusalade kavandatavast 
piiramisest, toovad kaasa piiranguid 
heakskiidu andmisel;

Or. en

Selgitus
Lünklike andmetega toimikutega kaasnevad piirangud heakskiidu andmisel.

Kompromiss-sõnastus esimese lugemise muudatusettepaneku 74 alusel.

Muudatusettepanek 67

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 75 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 68

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4 a. Taotleja lisab toimikusse kõik 
eksperthinnangud saanud avalikud 
teaduskirjanduse allikad, mis käsitlevad 
toimeainet ja selle metaboliite seoses 
negatiivsete kõrvalmõjudega tervisele ja 
keskkonnale, ning mittesihtorganismid. 

Or. en

Selgitus

Taotlejal peab olema kohustus koguda kõik kättesaadavad teaduskirjanduse allikad ja 
nendest kokkuvõte teha. Sellega välditakse kahjulikku mõju mesilastele, mida riskihinnang ei 
kajasta, kuid mis on teaduskirjanduses laialdaselt dokumenteeritud.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 78 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 69

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. 12 kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 3 
esimeses lõigus sätestatud teatise kuupäeva 
koostab referentliikmesriik aruande 
(edaspidi „esialgne hindamisaruanne”), 
milles hindab, kas kõnealune toimeaine 
võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud 
heakskiitmise kriteeriumidele; 
referentliikmesriik esitab selle aruande 

1. Referentliikmesriik võib katsete ja 
uurimisaruannete hindamist alustada 
kohe, kui taotleja on need esitanud, 
sealhulgas enne artikli 9 lõike 3 esimeses 
lõigus sätestatud teatise kuupäeva. 12 kuu 
jooksul pärast artikli 9 lõike 3 esimeses 
lõigus sätestatud teatise kuupäeva koostab 
referentliikmesriik aruande (edaspidi 
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komisjonile ja aruande koopia ametile. „esialgne hindamisaruanne”), milles 
hindab, kas kõnealune toimeaine võib 
eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud 
heakskiitmise kriteeriumidele; 
referentliikmesriik esitab selle aruande 
komisjonile ja aruande koopia ametile.

Or. en

Selgitus

Olemasoleva teabe hindamise alustamine enne toimiku lõplikku koostamist kiirendab uute 
innovatiivsete toodete turulepääsu. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 80 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 70

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11 – lõige 2 – kolmas lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kui vastavalt artikli 4 lõikele 1 hindamise 
tulemusena leitakse, et II lisa punktides 
3.6.2 kuni 3.6.4 ja punktis 3.7 esitatud 
heakskiitmise kriteeriumid ei ole täidetud, 
piirdub esialgne hindamisaruanne 
hindamise nende osadega.

Kui vastavalt artikli 4 lõikele 1 hindamise 
tulemusena leitakse, et II lisa punktides 
3.6.2 kuni 3.6.5 ja punktis 3.7 esitatud 
heakskiitmise kriteeriumid ei ole täidetud, 
piirdub esialgne hindamisaruanne 
hindamise nende osadega.

Or. en

Selgitus

Hindamisel tuleks uurida kõiki piirmäärasid, sh endokriinseid häireid põhjustavate omaduste 
piirmäära, mis on toodud II lisa punktis 3.6.5. 

Nõukogu poolt lisatud uue lõike muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 71

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 11 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui referentliikmesriik vajab täiendavaid 
uuringuandmeid või täiendavat teavet,
määrab ta taotlejale tähtaja nende 
esitamiseks. Sellisel juhul pikendatakse 12 
kuulist ajavahemikku referentliikmesriigi 
poolt antud täiendava ajavahemiku võrra. 
Täiendav ajavahemik ei tohi ületada kuut 
kuud ning lõpeb siis, kui 
referentliikmesriik saab täiendava teabe. 
Liikmesriik teatab sellest vastavalt 
komisjonile ja ametile.

3. Kui referentliikmesriik vajab täiendavaid 
uuringuandmeid või täiendavat teavet, 
määrab ta taotlejale tähtaja nende 
esitamiseks. Sellisel juhul pikendatakse 12 
kuulist ajavahemikku referentliikmesriigi 
poolt antud täiendava ajavahemiku võrra. 
Täiendav ajavahemik ei tohi ületada kuut 
kuud ning lõpeb siis, kui 
referentliikmesriik saab täiendava teabe. 
Liikmesriik teatab sellest vastavalt 
komisjonile ja ametile.

Täiendava teabe edastamisel esitab 
taotleja ka kõik andmekaitsenõuded 
vastavalt artiklile 59. Kohaldatakse artikli 
7 lõiget 2.

Kui täiendava ajavahemiku lõpuks ei ole 
taotleja täiendavaid uuringuandmeid või 
täiendavat teavet esitanud, teatab 
referentliikmesriik sellest taotlejale, 
komisjonile ja ametile ning märgib 
puuduvad elemendid esialgses 
hindamisaruandes esitatud hinnangus.

Kui täiendava ajavahemiku lõpuks ei ole 
taotleja täiendavaid uuringuandmeid või 
täiendavat teavet esitanud, teatab 
referentliikmesriik taotlejale, komisjonile 
ja ametile, et kõnealune taotlus ei ole 
vastuvõetav.

Or. en

Selgitus

Vaja on ka mehhanismi andmete kaitse taotlemiseks lisateabe jaoks.
Sidususe huvides sarnaste sätetega artikli 9 lõikes 2, artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 3, 
peaks referentliikmesriik kuulutama taotluse vastuvõetamatuks, kui taotleja ei ole ka 
täiendava ajavahemiku lõpuks esitanud täiendavat teavet.

Esimese lugemise muudatusettepaneku nr 80 osaline taasesitamine ja nõukogu poolt lisatud 
uue lõike muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 72

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kuue kuu jooksul pärast ametilt 
järelduse saamist esitab komisjon artikli 79 
lõikes 1 osutatud komiteele aruande 
(edaspidi „läbivaatusaruanne”) ja määruse 
eelnõu, võttes arvesse referentliikmesriigi 
esialgset hindamisaruannet ning ameti 
järeldust.

1. Kolme kuu jooksul pärast ametilt 
järelduse saamist esitab komisjon artikli 79 
lõikes 1 osutatud komiteele aruande 
(edaspidi „läbivaatusaruanne”) ja määruse 
eelnõu, võttes arvesse referentliikmesriigi 
esialgset hindamisaruannet ning ameti 
järeldust.

Or. en

Selgitus
Komisjon ei vaja põhjalikult läbi vaadatud toimiku kohta raporti koostamiseks poolt aastat. 
Menetlust tuleb kiirendada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 86 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 73

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 13 – lõige 1 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Taotlejale antakse võimalus 
läbivaatusaruande kohta märkuste 
esitamiseks.

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.

Or. en

Selgitus

Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust.
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Et tagada kõrgetasemeline inimeste tervise ja keskkonnakaitse, on soovitatav nii palju kui 
võimalik lühendada uute toimeainete, taimekaitseainete, sünergistide ja muude koostisainete 
heakskiitmise menetlust, ilma et see piiraks hindamiskriteeriume. See võimaldaks võtta 
kiiremini kasutusele uusi taimekaitsevahendeid, mille mõju inimeste ja loomade tervisele ning 
keskkonnale on väiksem. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 87 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 74

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatus ja punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Läbivaatusaruandele, teistele kõnealuses 
küsimuses põhjendatud asjaoludele ning, 
kui on asjakohased määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
tingimused, ettevaatuspõhimõttele 
tuginedes võetakse vastavalt artikli 79
lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee 
menetlusele vastu määrus, milles 
sätestatakse, et:

2. Läbivaatusaruandele, teistele kõnealuses 
küsimuses põhjendatud asjaoludele ning, 
kui on asjakohased määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
tingimused, ettevaatuspõhimõttele 
tuginedes võetakse vastavalt artikli 79
lõikes 4 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele vastu nõuetekohase 
põhjendusega määrus, milles sätestatakse, 
et:

a) toimeaine kiidetakse heaks, kohaldades 
vajaduse korral artiklis 6 osutatud 
tingimusi ja piiranguid;

a) toimeaine kiidetakse heaks, kohaldades 
vajaduse korral artiklis 6 osutatud 
tingimusi ja piiranguid, ning lisatakse II a 
lisasse;

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 88 uuesti esitamine. 
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Muudatusettepanek 75

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 13 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Heakskiidetud toimeained lisatakse 
artikli 78 lõikes 3 osutatud määrusesse, 
mis sisaldab juba heaks kiidetud 
toimeainete loetelu. Komisjon teeb
heakskiidetud toimeainete loetelu 
avalikkusele elektrooniliselt 
kättesaadavaks.

4. Komisjon peab II a lisas heakskiidetud 
toimeainete ajakohastatud nimekirja ja 
avaldab selle Internetis.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 89 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 76

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 14 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Heakskiitu pikendatakse kuni 
viieteistkümneks aastaks. Artikli 4 lõikega 
7 hõlmatud toimeainete heakskiitu 
pikendatakse kuni viieks aastaks.

2. Heakskiitu võib pikendada ühekordselt 
või korduvalt mitte rohkem kui 10 aastaks.

Or. en

Selgitus

Kavandatavas tekstis järgneb loa pikendamine liikmesriikide poolt toimeaine heakskiidu 
pikendamisele (artikli 43 lõige 5). See tähendab seda, et ka lubade andmine oleks pärast 
esimest pikendamist põhimõtteliselt ajaliselt piiramatu. See on vastuolus ettevaatusprintsiibi 
ja põhimõttega, et otsused tehakse olemasolevate teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal,
nagu sätestatud kavandatava teksti artikli 4 lõikes 1, ja põhimõttega, et tuleb tagada kõrge 
kaitstuse tase (põhjendus 9).
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 90 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 77

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 15 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
sätestatud taotluse liikmesriigile ja taotluse 
koopia teistele liikmesriikidele, 
komisjonile ja ametile vähemalt kolm 
aastat enne esmase heakskiidu kehtivusaja 
lõppu.

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 
sätestatud taotluse asjaomasele 
liikmesriigile ja taotluse koopia teistele 
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile 
vähemalt kolm aastat enne esmase 
heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 91 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 78

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 18 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) vajalikud esitatavad andmed; b) vajalikud esitavad andmed, sh meetmed 
loomkatsete viimiseks miinimumini, 
eelkõige muude katsete kui loomkatsete 
meetodite ja arukate katsestrateegiate
kasutamine;

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 92 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 79

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele võetakse 
vastu määrus, milles sätestatakse, et:

1. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele võetakse 
vastu nõuetekohase selgitusega määrus, 
milles sätestatakse, et:

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 94 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 80

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 20 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused seda võimaldavad, nähakse 
lõikes 1 osutatud määrusega ette kuni 
üheaastane ajapikendus asjaomaste 
taimekaitsevahendite olemasolevate 
laovarude turuleviimiseks ning täiendav 
üheaastane ajapikendus nende varude 
kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja
kasutamiseks.

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused ei ole seotud tervise või 
keskkonna kaitsega, nähakse lõikes 1 
osutatud määrusega ette kuni üheaastane 
ajapikendus asjaomaste 
taimekaitsevahendite varude 
ärakasutamiseks. Pärast nimetatud 
perioodi lõppu tagavad tootjad 
allesjäänud varude eemaldamise ja ohutu 
kõrvaldamise.

Kui heakskiit tagasi võetakse või kui 
heakskiitu ei pikendata otsese ohu tõttu 
inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale, kõrvaldatakse kõnealused 
taimekaitsevahendid viivitamata turult.

Kui heakskiit tagasi võetakse või kui 
heakskiitu ei pikendata ohu tõttu inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale, 
kõrvaldatakse kõnealused 
taimekaitsevahendid viivitamata turult.

Or. en
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Selgitus

Üheaastane ajapikendus tuleks anda ainult juhul, kui heakskiidu pikendamata jätmise 
põhjused ei ole seotud tervise või keskkonna kaitsmisega. Pärast nimetatud ajaperioodi lõppu 
peaksid tootjad tagama oma toote ohutu eemaldamise ja kõrvaldamise. Viivitamatult tuleb 
taimekaitsevahendid kõrvaldada turult siis, kui heakskiit jäeti pikendamata ohu tõttu inimeste 
või  loomade tervisele või keskkonnale.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 95 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 81

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1.Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit 
igal ajal läbi vaadata. Ta võib võtta arvesse 
liikmesriigi taotlust toimeaine heakskiidu 
läbivaatamiseks.

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit 
igal ajal läbi vaadata ning ta võtab 
asjakohaselt arvesse liikmesriigi, Euroopa 
Parlamendi või muude sidusrühmade 
kaasaegsetel teaduslikel ja tehnilistel 
teadmistel ning seireandmetel põhinevaid 
läbivaatamise taotlusi. 

Or. en

Selgitus

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks ja ettepaneku viimiseks kooskõlla ettevaatuspõhimõttega. 
Samuti on muudatusettepaneku eesmärk tagada, et otsustes võetakse vastavalt ettepaneku 
artikli 4 lõikele 1 arvesse kaasaegsed teaduslikud ja tehnilised teadmised, samuti põhjenduses 
9 sätestatud kõrge kaitsestandardi tagamise põhimõte.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 97 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 82

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon vaatab toimeaine heakskiidu 
läbi juhul, kui esineb viiteid sellele, et 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
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lõike 1 punkti a alapunktile iv ja punkti b 
alapunktile i ning artikli 7 lõigetele 2 ja 3 
kehtestatud eesmärkide saavutamine võib 
olla ohus.

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjonil on võimalik igal ajal käivitada asjaomase aine läbivaatamine, tuleks teha 
selgeks, et läbivaatamistaotlusi võivad algatada ka 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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 98 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 83

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.  Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 
sätestatud heakskiitmise kriteeriumid ei ole 
enam täidetud või et artikli 6 punkti f 
kohaselt nõutavat lisateavet ei ole esitatud, 
võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 3
osutatud regulatiivkomitee menetlusele
vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või 
muutmise kohta.

3.  Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 
sätestatud heakskiitmise kriteeriumid ei ole 
enam täidetud või et artikli 6 punkti f 
kohaselt nõutavat lisateavet ei ole esitatud, 
võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 4
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele
vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või 
muutmise kohta.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega.  

Esimese lugemise muudatusettepaneku 99 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 84

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon järeldab, 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 eesmärke, nagu 
prioriteetsetest ainetest tuleneva saaste 
vähendamine, ei ole võimalik täita, 
võetakse vastu määrus heakskiidu 
tühistamise või muutmise kohta vastavalt 
käesoleva määruse artikli 79 lõikes 4 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 100 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 85

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Nimetatud erand ei laiene toimeainetele, 
mida direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
liigitatakse järgmiselt:
– kantserogeenne;
– mutageenne;
– paljunemisvõimet kahjustav;
– ülitundlikkust põhjustav kemikaal;
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või järgmistesse rühmadesse kuuluvad 
ained:
– püsiv, poolestusaeg on pikem kui 60 
päeva;
– sisesekretsioonisüsteemi kahjustav 
vastavalt ELi nimekirjale ainetest, mille 
puhul esineb kahtlus, et need kahjustavad 
sisesekretsioonisüsteemi;
– mürgine;
– bioakumuleeruv ja raskesti lagunev.
Komisjon vaatab hiljemalt …* läbi 
toimeainete kergelt mürgiseks liigitamise 
kriteeriumid ja määrab need vajaduse 
korral kindlaks ning esitab ka 
ettepanekud.
___________________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Ainete väheohtlikeks aineteks liigitamiseks tuleb kindlaks määrata selged ja objektiivsed 
kriteeriumid. Ettepanekus vastav määratlus puudub. Vähem kahjulike ainete ja toodete 
uurimise edendamiseks tuleb luua ettevõtete jaoks selgus ja õiguskindlus selles suhtes, mida 
väikest riski põhjustavate toimeainete all täpselt mõistetakse. Siinkohal loetletud kriteeriumid 
on osaliselt võetud biotsiidide direktiivist (98/8/EÜ). Kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
käsitletakse 25–30 protsenti toimeainetest madala riskiga toimeainetena.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 102 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 86

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Olenemata artiklist 5 antakse 
heakskiit biotõrjevahenditel põhinevatele 
artiklis 4 nimetatud kriteeriumidega 
kooskõlas olevatele toimeainetele 
maksimaalselt 15 aastaks, kui 
taimekaitsevahendid, mis neid 
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biotõrjevahendeid sisaldavad, on inimeste 
ja loomade tervisele ning keskkonnale 
eeldustekohaselt väheohtlikud nagu 
sätestatud artikli 47 lõikes 1. 

Or. en

Selgitus

Biotõrjevahenditel põhinevatele taimekaitsevahendite kasutamine loob suurepärased 
väljavaated inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitseks ja nende kasutamist tuleks 
täielikult toetada. Arvestades, et nad on oma olemuselt madala riskiga, on sellistel 
biotõrjevahenditel suur potentsiaalne kasutegur. Kuna biotõrjevahenditel põhineval 
taimekaitsel on sageli suhteliselt väike kasutusala, on selliste taimekaitsevahendite alase 
piisava uurimis- ja arendustegevuse edendamiseks vajalik 15-aastane heakskiidu periood.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 103 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 87

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kohaldatakse artiklit 4 ja artikleid 6 kuni 
21 ning II lisa 5. jagu. Madala riskiastmega 
toimeained loetletakse eraldi artikli 13 
lõikes 4 osutatud määruses.

2. Kohaldatakse artiklit 4 ja artikleid 6 kuni 
21 ning II lisa 5. jagu. Madala riskiastmega 
toimeained loetletakse eraldi IIa lisas.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis  
kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 88

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik ja teine lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Põhiainete heakskiitmine toimub 
vastavalt lõigetele 2 kuni 6. Erandina 
artiklist 5 antakse heakskiit piiramatuks 
ajaks.

1. Põhiainete heakskiitmine toimub 
vastavalt lõigetele 2 kuni 6. Nende lõigete 
kohaldamisel käsitatakse põhiainena sellist 
toimeainet, 

Käesoleva artikli lõigete 2 kuni 6
kohaldamisel käsitatakse põhiainena sellist 
toimeainet,

Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 104 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 89

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 23 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitatakse 
toimeainet, mis vastab määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 2 määratletud 
„toiduaine” kriteeriumidele, kui 
põhiainet.

Or. en
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Selgitus

Ained, mis on määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 2 alusel toiduained, on juba oma määratluse 
põhjal mitte-toksilised. Selliseid aineid, nt päevalilleõlisid, kasutatakse praegu 
mahepõllumajanduses.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 274 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 90

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 23 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Erandina artiklist 4 kiidetakse põhiaine
heaks juhul, kui kõik selle aine muul 
eesmärgil kui taimekaitsevahendina 
kasutamist reguleerivate ühenduse muude 
õigusaktide alusel läbiviidud asjakohased 
hindamised näitavad, et sellel ainel ei ole 
kohest ega hilisemat kahjulikku mõju 
inimeste või loomade tervisele ega 
lubamatut mõju keskkonnale.

2. Põhiaine kiidetakse heaks vastavalt 
artiklile 4 ja juhul, kui kõik selle aine muul 
eesmärgil kui taimekaitsevahendina 
kasutamist reguleerivate ühenduse muude 
õigusaktide alusel läbiviidud asjakohased 
hindamised näitavad, et sellel ainel ei ole 
kohest ega hilisemat kahjulikku mõju 
inimeste või loomade tervisele ega 
lubamatut mõju keskkonnale, tingimusel, 
et esitatakse iga taimekaitsevahendites 
sisalduvate toimeainete suhtes ette nähtud 
andmenõuete punkt ja kohaldatakse sama 
otsustamismenetlust.

Or. en

Selgitus

Riskihindamismenetlus on kohustuslik ka põhiainete puhul.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 105 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 91

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 23 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Kohaldatakse artikleid 6 ja 13. 
Põhiained loetletakse eraldi artikli 13 

5. Kohaldatakse artikleid 6 ja 13. 
Põhiained loetletakse eraldi IIa lisas.
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lõikes 4 osutatud määruses.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis  
kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 92

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 24 – lõige 1 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Artiklis 4 sätestatud kriteeriumidele 
vastav toimeaine kiidetakse heaks 
asendust vajava ainena, kui see vastab 
ühele või mitmele II lisa punktis 4 
sätestatud täiendavale kriteeriumile. 
Erandina artikli 14 lõikest 2 võib 
heakskiitu pikendada ühe korra või mitu 
korda mitte rohkem kui kümneaastaseks
ajavahemikuks.

1.  Erandina artiklist 5 ja artikli 14 lõikest 
2 kiidetakse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele vastav toimeaine heaks üks 
kord mitte rohkem kui viieaastaseks
ajavahemikuks, 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.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 106 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 93

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 24 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
kohaldatakse artikleid 4 kuni 21. Asendust 
vajavad ained loetletakse eraldi artikli 13 
lõikes 4 osutatud määruses.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
kohaldatakse artikleid 4 kuni 21. Asendust 
vajavad ained loetletakse eraldi IIa lisas.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis  
kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 94

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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. 

Or. en

Selgitus

Taimekaitseaineid ja sünergiste hinnatakse seoses erinevate toimeainetega, millega neid 
kombineeritakse.
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 107 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 95

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 26

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

... * võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 4
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele
vastu määrus, millega kehtestatakse 
tööprogramm nimetatud määruse 
jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja 
taimekaitseainete järkjärguliseks 
läbivaatamiseks. Kõnealuse määrusega 
kehtestatakse teavitamise, hindamise, 
hinnangu andmise ja otsustamise 
menetlused. Kõnealuse määrusega 
nõutakse huvitatud isikutelt kõigi vajalike 
andmete esitamist liikmesriikidele, 
komisjonile ja ametile kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul.

... * võetakse vastavalt asutamislepingu 
artiklis 251 osutatud menetlusele vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
tööprogramm nimetatud määruse 
jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja 
taimekaitseainete järkjärguliseks 
läbivaatamiseks. Kõnealuse määrusega 
kehtestatakse nõuded andmetele, 
sealhulgas loomkatsete miinimumini 
viimise meetmed, teavitamise, hindamise, 
hinnangu andmise ja otsustamise 
menetlused. Kõnealuse määrusega 
nõutakse huvitatud isikutelt kõigi vajalike 
andmete esitamist liikmesriikidele, 
komisjonile ja ametile kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul.

* Väljaannete talitus: 60 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

* Väljaannete talitus: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 108 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 96

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 27 – pealkiri ja lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Muud koostisained Muude koostisainete heakskiitmine
1. Muu koostisaine kasutamine 
taimekaitsevahendi koostises ei ole 
lubatud, kui on kindlaks tehtud, et:

1. Muule koostisainele antakse heakskiit, 
kui on kindlaks tehtud, et:

a) selle jäägid, mis tulenevad hea 
taimekaitsetava kohasest kasutamisest, 
võttes arvesse realistlikke 
kasutustingimusi, avaldavad kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
põhjaveele või lubamatut mõju 
keskkonnale,  või

a) muu koostisaine või selle jäägid, mis 
tulenevad hea taimekaitsetava kohasest 
kasutamisest, võttes arvesse realistlikke 
kasutustingimusi, ei avalda kahjulikku 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
põhjaveele või lubamatut mõju 
keskkonnale,  ning

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

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja 
realistlike kasutustingimustega arvestav 
kasutamine ei avalda kahjulikku mõju 
inimeste või loomade tervisele või 
lubamatut mõju taimedele, taimsetele 
saadustele või keskkonnale.

2. Muud koostisained, mille kasutamine 
taimekaitsevahendi koostises ei ole lõike 1 
kohaselt lubatud, kantakse III lisasse 
vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2. Muud koostisained, mis on lõike 1 
kohaselt heaks kiidetud, kantakse III 
lisasse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus
Muudel koostisainetel 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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 109 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 97

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Kui muud koostisainet kasutatakse 
käesoleva määruse alusel lubatud 
taimekaitsevahendis, siis loetakse selle 
konkreetne kasutus taimekaitsevahendites 
registreerituks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 
(mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH))1 artikli 15 lõikega 1.
____________
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud 
versioon: ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendites kasutatavaid muud koostisained ei peaks REACHi alusel kahekordsele 
reguleerimisele allutama.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 110 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 98

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) taimekaitsevahendite turuleviimine ja
kasutamine teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil vastavalt artiklile 54;

b) taimekaitsevahendite kasutamine teadus-
ja arendustegevuse eesmärgil vastavalt 
artiklile 54;

Or. en
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Selgitus

Määruse eesmärk on lubade väljastamise kõrge standard. Konkreetselt uurimis- ja 
arendustegevuseks lubatud taimekaitsevahendeid ei peaks turule viima. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 111 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 99

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) kolmandas riigis kasutamiseks 
ettenähtud taimekaitsevahendi tootmine, 
ladustamine või transportimine, 
tingimusel et liikmesriik, kus seda 
toodetakse, ladustatakse või 
transporditakse, on kehtestanud 
kontrollinõuded tagamaks, et see 
taimekaitsevahend viiakse tema 
territooriumilt välja;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei saa aktsepteerida, et väljavedu ühendusest oleks loa saamise nõuetest vabastatud.

Nõukogu poolt lisatud uue punkti muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 100

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) selle muud koostisained ei ole kantud 
III lisasse;

c) selle muud koostisained on artikli 27 
alusel heaks kiidetud;

Or. en



PR\740972ET.doc 73/147 PE412.104v01-00

ET

Selgitus

Vt artikli 27 muudatusettepaneku selgitust eespool.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 113 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 101

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c a) selle (tehniline) koostis on selline, et 
kasutaja kokkupuude või muud ohud on 
piiratud nii palju kui võimalik, ilma et see 
kahjustaks toote toimimist;

Or. en

Selgitus

Erinevate koostiste – näiteks pulber ja graanulid või orgaaniline lahusti ja vees lahustuvad 
emulsioonid – ohtlikkuse aste on väga erinev. Kui võimalik, siis ei tohiks konkreetse 
taimekaitsevahendi kasutamisega seonduv oht suureneda ainult vahendi koostise tõttu. 
Muudatusettepanek aitab tagada, et kui taimekaitsevahend on turule viidud, siis kasutatakse 
kõige vähem ohtlikku koostist. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 114 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 102

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Ühtsed põhimõtted kujutavad endast lubade andmise protsessi keskset elementi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 115 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 103

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt f

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

f) lubatud kasutusaladest tulenevaid 
toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või 
keskkonna seisukohalt olulisi jääke saab 
asjakohaste üldkasutatavate meetoditega 
kindlaks määrata;

f) lubatud kasutusaladest tulenevaid jääke 
saab kindlaks määrata standardsete, 
kõigis liikmesriikides üldkasutatavate 
meetoditega, mis on mis tahes keskkonna-
ja bioloogilistes elementides leiduda 
võivate jääkide igasuguste tehnilisest 
seisukohast tuvastatavate tasemete suhtes 
piisavalt tundlikud. Jäägid peavad olema 
tuvastatavad ühiste, ühenduse 
referentlaboratooriumides kasutatavate 
erinevate jääkide kindlaksmääramise 
meetoditega;

Or. en

Selgitus 

See on kooskõlas varasema muudatusettepanekuga artikli 4 lõike 2 kohta ja vastava 
selgitusega.

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. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 116 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 104

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

h a) selle lubamine ei ole vastuolus 
direktiivi .../2008/EÜ [millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks]* alusel väljatöötatud 
riiklike tegevuskavadega.
* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva
määruse vastuvõtmise kuupäev ja number.

Or. en

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.   

Esimese lugemise muudatusettepaneku 117 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 105

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Seoses lõike 1 punktiga e võib vastavalt 
artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele vastu võtta 
ühtlustatud meetodid.

4. Seoses lõike 1 punktiga e võib vastavalt 
artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele vastu võtta 
ühtlustatud meetodid.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega.
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 119 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 106

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 29 – lõige 6 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Ühtsetes põhimõtetes võetakse 
nõuetekohaselt arvesse toimeainete, 
taimekaitseainete, sünergistide ja muude 
koostisainete vastastikust toimet.

Or. en

Selgitus
Tehakse selgeks, et loa väljastamise protsessis võetakse arvesse eri ainete vastastikust toimet. 
Asjaomaste ainete eraldi vaatlemisest ei piisa. 

Käesolev muudatusettepanek on mõeldud peamiselt selgituseks. Seda on kaudselt juba 
mainitud artikli 25 lõikes 2 seoses artikli 8 lõike 1 punktiga a, artikli 29 lõikega 4 ja ühtsetes 
põhimõtetes. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 121 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 107

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) liikmesriik järeldab, et kõnealune 
toimeaine võib vastata artikli 4 lõigetes 2 ja 
3 sätestatud nõuetele ning et kõnealune 
taimekaitsevahend võib eeldatavalt vastata
artikli 29 lõike 1 punktides b kuni g 
sätestatud nõuetele, ning

c) liikmesriik järeldab, et kõnealune 
toimeaine võib vastata artikli 4 lõigetes 2 ja 
3 sätestatud nõuetele ning et kõnealune 
taimekaitsevahend vastab artikli 29 lõike 1 
punktides b kuni g sätestatud nõuetele, 
ning

Or. en
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Selgitus

Ajutise loa väljastamiseks  peab liikmesriik järeldama, et taimekaitsevahend tegelikult vastab 
nõuetele.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 281 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 108

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 31 – lõige 2 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Loas esitatakse taimekaitsevahendi 
klassifikatsioon direktiivi 1999/45/EÜ 
alusel. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
loa valdajad peavad klassifitseerima või 
ajakohastama märgistust asjatu viivituseta 
pärast iga muudatust taimekaitsevahendi 
klassifikatsioonis ja märgistuses vastavalt 
direktiivile 1999/45/EÜ. Sellisel juhul 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevat 
asutust.

Loas esitatakse taimekaitsevahendi 
klassifikatsioon direktiivi 1999/45/EÜ 
alusel. Liikmesriigid peavad sätestama, et 
loa valdajad peavad klassifitseerima või 
ajakohastama märgistust asjatu viivituseta 
pärast iga muudatust taimekaitsevahendi 
klassifikatsioonis ja märgistuses vastavalt 
direktiivile 1999/45/EÜ. Sellisel juhul 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevat 
asutust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks kohustuslikus korras sätestada, et loa valdajad ajakohastaksid 
märgistust.

Nõukogu poolt esitatud uue lõigu muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 109

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 31 – lõige 2 – alalõigud 2a ja 2b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Loas sisalduvad viited nõuetekohaseks 
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kasutamiseks vastavalt artiklis 3 
määratletud integreeritud kahjuritõrje 
põhimõtetele, mida kohaldatakse alates 
2012. aastast;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 305 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 110

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate, kõrvaliste isikute ja 
töötajate tervist ning keskkonda, võttes 
arvesse muude ühenduse sätetega 
kehtestatud nõudeid; selline piirang 
kantakse märgistusele;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste 
levitajate, kasutajate, kõrvaliste isikute, 
elanike ja töötajate tervist ning tarbijate 
või loomade tervist või keskkonda, võttes 
arvesse muude ühenduse sätetega 
kehtestatud nõudeid; selline piirang 
kantakse märgistusele;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 303 uuesti esitamine ja nõukogu poolt esitatud uue 
teksti ümberpaigutamine, et muid ühenduse sätteid käsitleda kui lisa, mitte kui piirangut.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 126 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 111

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b a) kõik avalikes kohtades või tundlike 
rahvastikurühmade poolt kasutatavates 
kohtades, näiteks elamupiirkondades, 
parkides, avalikes aedades, 
spordiväljakutel, koolialadel, laste 
mänguväljakutel jne, samuti nende 
läheduses pestitsiidide kasutamise 
piirangud või keelud. 

Or. en

Selgitus

Kõigi pestitsiidide kasutuse heakskiitmise seaduslikud tingimused peaksid sisaldama 
üksikasjalikke nõudeid pestitsiidide kasutamise võimalikuks keelamiseks avalikes kohtades või 
tundlike elanikkonnarühmade poolt kasutatavates kohtades, näiteks elamupiirkondades, 
parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, koolialadel, laste mänguväljakutel jne, samuti 
nende läheduses.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 127 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 112

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b b) muud piirangud või tingimused, mis 
käsitlevad taimekaitsevahendile loa 
andmist ja selle kasutamist, eriti kui need 
on ette nähtud levitajate, kasutajate, 
töötajate, elanike, kõrvalseisjate ja 
tarbijate tervise või loomade tervise või 
keskkonna kaitseks.

Or. en
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Selgitus

See uus punkt võimaldaks liikmesriikidel kaasata muid piiranguid või tingimusi, eelkõige 
selleks, et kaitsta levitajaid, kasutajaid, töötajaid, elanikke, kõrvalseisjaid ja tarbijaid või 
loomade tervist või keskkonda.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 303 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 113

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kavandatavas tekstis teavitatakse taotlusest ainult neid liikmesriike, kus loa andmise taotlus 
on esitatud. See erineb kehtivast direktiivist 91/414, mille põhjal taotleja peab teavitama iga 
liikmesriiki, saates täieliku toimiku.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 128 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 114

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 2 – punktid a ja b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) loetelu igas I lisas nimetatud tsoonis 
kavandatavatest kasutustest ja
liikmesriikidest, kus taotleja on taotluse 
esitanud või kavatseb selle esitada;

a) loetelu liikmesriikidest, kus taotleja on 
taotluse esitanud või kavatseb selle esitada;

b) ettepanek selle kohta, milline 
liikmesriik peaks taotleja arvates 
asjaomases tsoonis taotlust hindama; 
juhul, kui taotlus esitatakse kasutamiseks 
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kasvuhoonetes, koristusjärgseks 
töötluseks, tühjade laoruumide 
töötlemiseks ja seemnete töötlemiseks, 
võib teha ettepaneku ainult ühe 
liikmesriigi kohta, kes hindab taotlust 
kõiki tsoone arvesse võttes. Sellisel juhul 
saadab taotleja artiklis 8 osutatud 
kokkuvõtliku või täieliku toimiku taotluse 
korral teistele liikmesriikidele;

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt esitatud uue redaktsiooni väljajätmine kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga tsoonide kontseptsioon välja jätta.

Muudatusettepanek 115

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On selge, et taimekaitseained, sünergistid, muud koostisained ja abiained lisatakse selleks, et 
suurendada või muuta toimeainete mõju, mis muudab koosmõju üksikute ainete lisamõjust 
erinevaks. Seetõttu tuleks hinnata ka koosmõju.
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 129 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 116

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) iga selgroogsetega tehtud katse või 
uuringu puhul selgitus, milliseid samme on 
astutud mittevajalike katsete vältimiseks;

c) iga selgroogsetega tehtud katse või 
uuringu puhul selgitus, milliseid samme on 
astutud loomkatsete ja selgroogsetega 
tehtavate korduvkatsete vältimiseks;

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 130 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 117

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kavandatavas tekstis teavitatakse taotlusest ainult neid liikmesriike, kus loa andmise taotlus 
on esitatud. See erineb kehtivast direktiivist 91/414, mille põhjal taotleja peab teavitama iga 
liikmesriiki, saates täieliku toimiku.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 132 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 118

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 33 – lõige 6 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

6 b. Kõigis liikmesriikides kasutatakse 
ühtseid taotlusblankette.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 133 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 119

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 35

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Taotluse vaatab läbi see liikmesriik, kus 
taotleja esitab taotluse, välja arvatud juhul, 
kui seda nõustub vabatahtlikult läbi 
vaatama mõni teine liikmesriik. Taotlust 
läbivaatav liikmesriik teavitab sellest 
taotlejat. 

Taotlust läbivaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid, kes kuuluvad 
samasse tsooni, mille kohta taotlus esitati,
temaga töökoormuse õiglaseks jagamiseks 
koostööd.

Taotlust läbivaatava liikmesriigi soovil 
teevad teised liikmesriigid temaga 
töökoormuse õiglaseks jagamiseks 
koostööd.

Teised liikmesriigid, kes asuvad tsoonis, 
mille kohta taotlus esitati, hoiduvad 
toimiku edasisest menetlemisest, kuni
taotlust läbivaatav liikmesriik on andnud 
oma hinnangu.

Teistel liikmesriikidel on õigus saata 
märkusi taotlust läbivaatavale 
liikmesriigile.

Juhul, kui taotlus on esitatud rohkem kui 
ühe tsooni kohta, lepivad taotlust 
hindavad liikmesriigid kokku keskkonna-
ja põllumajandustingimustega 
mitteseonduvate andmete hindamises.
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Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 134 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 120

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 35 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Ameti andmebaas

Kui taotlejat teavitatakse sellest, milline 
liikmesriik taotluse läbi vaatab, edastab 
taotleja ametile viivitamata artikli 33 lõike 
3 punktides a ja b osutatud täieliku ning 
kokkuvõtliku toimiku ja artikli 33 lõike 3 
punktis c osutatud teabe.
Amet teeb kokkuvõtlikud toimikud 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, 
jättes välja artikli 63 alusel 
konfidentsiaalseks loetud ja artikli 33 
lõike 3 punktis c osutatud teabe.

Or. en

Selgitus

Ühtlustavad artikli 9 lõike 3 viimast lõiku ja artiklit 10. Seotud põhjenduse 32, artikli 54 lõike 
1, artikli 57 lõigete 1 ja 2 ning artikli 58 lõike -1 muudatusettepanekutega. Teabe jagamise 
hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu teavet ameti 
juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud  katsete ja uuringute kohta. 
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 
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vältimiseks.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 135 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 121

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 36 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Taotlust läbivaatav liikmesriik koostab 
taotluse saamise ajal kättesaadavaid 
juhenddokumente kasutades ja 
olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu. Ta 
annab kõikidele samasse tsooni 
kuuluvatele liikmesriikidele võimaluse 
esitada märkusi, mida võetakse 
hindamisel arvesse.

1. Taotlust läbivaatav liikmesriik koostab 
taotluse saamise ajal kättesaadavaid
juhenddokumente kasutades ja 
olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi 
teadmisi silmas pidades sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu. 

Taotlust läbivaatav liikmesriik kohaldab 
artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
võimalikult suures ulatuses kindlaks, kas 
taimekaitsevahend vastab artiklis 29 
sätestatud tingimustele samas tsoonis, kui 
seda kasutatakse vastavalt artiklile 55 ja 
realistlikes kasutustingimustes.

Taotlust läbivaatav liikmesriik kohaldab 
artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtseid põhimõtteid, et teha 
võimalikult suures ulatuses kindlaks, kas 
taimekaitsevahend vastab artiklis 29 
sätestatud tingimustele, kui seda 
kasutatakse vastavalt artiklile 55 ja 
realistlikes kasutustingimustes.

Taotlust läbivaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele, kes asuvad samas tsoonis. 
Hindamisaruande vorm kehtestatakse 
vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma 
hinnangu kättesaadavaks teistele 
liikmesriikidele. Hindamisaruande vorm 
kehtestatakse vastavalt artikli 79 lõikes 3
osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanekute 136 ja 137 osaline uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 122

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 36 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Asjaomased liikmesriigid annavad lube 
või keelduvad nende andmisest taotlust 
läbivaatava liikmesriigi hinnangu 
järelduste põhjal, nagu on sätestatud 
artiklites 31 ja 32.

2. Ilma et see piiraks artiklite 31 ja 32 
kohaldamist, otsustab teine liikmesriik, 
kui taimekaitsevahendile on ühes 
liikmesriigis juba luba antud, 180 päeva 
jooksul alates taotluse saamisest, kas ja 
millistel tingimustel asjaomasele 
taimekaitsevahendile luba anda.

Or. en

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. Ülejäänud liikmesriikidel peaks olema kohustus mõistliku 180-päevase 
perioodi jooksul luba vastavalt nende kohalikele tingimustele kas kinnitada, tagasi lükata või 
piirata. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 138 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 123

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 36 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja ühenduse õigust 
kohaldades võib artikli 31 lõike 3 
punktides a ja b osutatud nõuete ning 
teiste spetsiifilistest kasutustingimustest 
tulenevate riskide vähendamise meetmete 
suhtes kehtestada asjakohaseid tingimusi.

3. Erandina lõikest 2 ja ühenduse õigust 
kohaldades võib liikmesriik kehtestada 
heakskiidu andmise suhtes eritingimusi ja 
kasutuspiiranguid, kui on olemas 
põhjendatud teaduslikke tõendeid, et 
kasutuse eritingimuste, kasutusviiside, 
toitumistavade ning muude asjaomaste 
tingimuste ja piirangute tõttu ei ole algses 
loas osutatud tingimused ja piirangud 
piisavad.
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Kui liikmesriigile muret tekitavaid 
aspekte, mis on seotud inimeste või 
loomade tervise või keskkonnaga, ei saa 
kontrollida esimeses lõigus osutatud 
siseriiklike riskide vähendamise 
meetmetega, võib liikmesriik viimase 
võimalusena keelduda 
taimekaitsevahendile loa andmisest oma 
territooriumi piires, juhul kui tal on väga 
spetsiifiliste keskkonna- või 
põllumajandustingimuste tõttu kaalukaid 
põhjusi arvata, et kõnealune vahend 
kujutab tõsist ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale.
Liikmesriik teavitab oma otsusest 
viivitamata taotlejat ja komisjoni ning 
esitab selle kohta tehnilise või teadusliku 
põhjenduse.

Liikmesriik teavitab oma otsusest 
viivitamata taotlejat ja komisjoni ning 
esitab selle kohta tehnilise või teadusliku 
põhjenduse.

Artikli 31 lõike 3 nõuete suhtes võidakse 
kehtestada täiendavaid tingimusi.

Liikmesriik sätestab võimaluse vaidlustada 
kõnealusele vahendile loa andmisest
keeldumise otsus liikmesriikide kohtutes 
või teistes apellatsiooniinstantsides.

Liikmesriik sätestab mis tahes 
sidusrühmale võimaluse vaidlustada 
kõnealusele vahendile loa andmise või 
sellest keeldumise otsus liikmesriikide 
kohtutes või teistes 
apellatsiooniinstantsides.

Or. en

Selgitus

Kasutus ja võimalikud kasutusprobleemid võivad liikmesriigiti, isegi samasse tsooni 
kuuluvates liikmesriikides märkimisväärselt erineda. Seepärast peaks liikmesriikidel olema 
võimalus näha ette lisatingimused ja kasutuspiirangud.

Nii positiivsed kui negatiivsed otsused peaksid olema asjakohastes instantsides kõigi 
sidusrühmade poolt vaidlustatavad.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 139 uuesti esitamine ja nõukogu poolt lisatud uue 
redaktsiooni muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 124

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 37 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Teised asjaomased liikmesriigid 
võtavad hiljemalt 90 päeva pärast 
hindamisaruande ja taotlust läbivaatava 
liikmesriigi poolt antud loa koopia 
kättesaamist kõnealuse taotluse kohta 
vastu otsuse vastavalt artikli 36 lõigetele 2 
ja 3.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Nõukogu poolt esitatud uue redaktsiooni väljajätmine kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga tsoonide kontseptsioon välja jätta.

Muudatusettepanek 125

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 39 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt …* ettepaneku 
punktides a, b ja c sätestatud dokumentide 
standardvormi kohta.
_____
* 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes 
väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 143 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 126

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik teeb lõike 1 punktides a, b 
ja c nimetatud dokumentide toimiku 
ametile viivitamatult kättesaadavaks. 
Amet peab registrit, kus on registreeritud 
erinevates liikmesriikides väljastatud load.

Or. en

Selgitus

Amet peaks keskse asutusena pidama arvet erinevates liikmesriikides ainetele antud 
mitmesuguste lubade üle.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 144 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 127

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. 12 nädala jooksul alates 
taimekaitsevahendi loa kohta otsuse 
vastuvõtmisest avaldavad liikmesriigid 
avalikul veebisaidil teabe lõike 1 punktis c 
osutatud haldusotsuse kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes 
väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 146 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 128

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 40 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Käesolevas alajaos sätestatud 
vastastikuse tunnustamise menetluse alusel 
võib vastavalt artiklile 29 antud loa 
valdaja taotleda samale 
taimekaitsevahendile samasuguseks 
kasutuseks ja võrreldavate 
põllumajandustavade järgimiseks luba 
teiselt liikmesriigilt järgmistel juhtudel:

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

a) loa andis samasse tsooni kuuluv 
liikmesriik (viidatav liikmesriik);
b) loa andis teise tsooni kuuluv liikmesriik 
(referentliikmesriik), tingimusel et luba, 
mille kohta taotlus esitati, ei kasutata 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil teise 
samasse tsooni kuuluva liikmesriigi 
puhul;
c) liikmesriik andis loa kasutamiseks 
kasvuhoonetes, koristusjärgseks 
töötlemiseks, taimede või taimsete 
saaduste ladustamiseks kasutatavate 
tühjade ruumide või mahutite 
töötlemiseks või seemnete töötlemiseks, 
sõltumata tsoonist, kuhu 
referentliikmesriik kuulub.

Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 147 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 129

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 41 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kellele esitatakse artikli 40 
kohane taotlus, annab asjaomase 
taimekaitsevahendi loa samadel 
tingimustel nagu taotlust läbivaatav 
liikmesriik, välja arvatud artikli 36 lõike 3 
kohaldamisel.

1. Liikmesriik, kellele esitatakse artikli 40 
kohane taotlus, vaatab referentliikmesriigi 
poolt läbi viidud hindamise põhjalikult 
läbi, võrreldes seda tingimustega oma 
territooriumil.

Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 148 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 130

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 41 – lõiked 1 a ja 1 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik annab loa kohalikest 
asjaomastest tingimustest lähtudes või 
keeldub luba andmast, kui artikli 29 
nõuded pole kõnealuses liikmesriigis 
täidetud.
1 b. Loa andmist võivad reguleerida 
sätted, mis tulenevad teiste meetmete 
rakendamisest kooskõlas ühenduse 
õigusega, mis on seotud 
taimekaitsevahendi levitamise ja 
kasutamise tingimustega, mis on ette 
nähtud asjaomaste levitajate, kasutajate ja 
töötajate tervise kaitsmiseks.
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Or. en

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise põhimõte peab jätma liikmesriikidele võimaluse otsustada, kas 
lähtuvalt konkreetsetest kohalikest tingimustest luba anda.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 149 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 131

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 41 – lõige 1 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 c. 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. 
Kõnealused kasutustingimused peavad 
igal juhul hõlmama järgmist:
– kogus hektari kohta igal kasutuskorral;
– viimase kasutuskorra ja saagikoristuse 
vaheline ajavahemik;
– kasutuskordade arv aastas;
– ettekirjutus pihustamise vajaduse kohta;
– inimeste tervist ähvardava ohu/riski tase 
(kumulatiivne mõju);
– põhjavee ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 41 lõike 1 a (uus) muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanekuga asendatakse komisjoni ettepanekus sätestatud tsoonideks jaotamise 
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süsteem ja antakse rohkem otsustusõigust liikmesriikidele, ilma et see tooks kaasa töö 
mittevajalikku dubleerimist või otsustusprotsessi aeglustumist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 150 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 132

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 41 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
anda taimekaitsevahendi loa, kui:

välja jäetud

a) taotleti luba artikli 40 lõike 1 punkti b 
alusel;
b) see sisaldab asendust vajavat ainet;
c) on kohaldatud artiklit 30; või
d) see sisaldab aineid, mis on heaks 
kiidetud artikli 4 lõike 7 kohaselt.

Or. en

Selgitus
Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud vastastikuse tunnustamise 
printsiip eeldab riiklikku kaitseklauslit. Sellisel juhul puudub vajadus erandite järele.

Nõukogu poolt esitatud uue redaktsiooni muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 133

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Esimese lugemise muudatusettepaneku 152 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 134

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 42 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 40 
kohane taotlus, võtab selle kohta vastu 
otsuse 90 päeva jooksul.

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 40 
kohane taotlus, võtab selle kohta vastu 
otsuse 180 päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Vajalik on tagada võimalikult kiire lubade väljastamise menetlus, mis on kooskõlas inimeste 
tervise ja keskkonna tõhusa kaitse vajadustega. See tähendab siiski, et kui liikmesriigid 
võtavad enne teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendile loa väljastamist või sellest 
keeldumist täies mahus arvesse asjakohaseid ja konkreetseid tingimusi oma territooriumil –
selle asemel, et teise liikmesriigi luba automaatselt heaks kiita – siis 90 päevast ei piisa. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 154 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 135

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 43 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele võidakse kehtestada 
suunised vastavuskontrollide lubamiseks.

4. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele võidakse 
kehtestada suunised vastavuskontrollide 
lubamiseks. 
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Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanekul 158 põhinev kompromissettepanek.

Muudatusettepanek 136

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

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.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 160 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 137

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 44 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest kohe teatama loa valdajale, teistele 
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile. 
Teised samasse tsooni kuuluvad 
liikmesriigid võtavad loa tagasi või 
muudavad seda vastavalt, võttes arvesse 
siseriiklikke tingimusi ja riskide 
vähendamise meetmeid, välja arvatud 

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või 
muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta 
sellest kohe teatama loa valdajale, teistele 
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile. 
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juhtudel, kui on kohaldatud artikli 35 
lõike 3 teist kuni neljandat lõiku. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 46.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 161 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 138

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 46 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused seda 
võimaldavad, antakse ajapikendust
piiratud ajaks, mis ei ületa kuut kuud 
asjaomase taimekaitsevahendi 
turuleviimiseks ning täiendavat 
maksimaalselt ühte aastat olemasolevate 
laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks 
ja kasutamiseks.

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või 
pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud 
inimeste ja loomade tervise või keskkonna 
kaitsega, antakse vastavate 
taimekaitsevahendite laovarude 
ärakasutamiseks ajapikendust
maksimaalselt üheks hooajaks. Kui loa 
tagasivõtmise, muutmise või pikendamata 
jätmise põhjused on seotud inimeste ja 
loomade tervise või keskkonna kaitsega, ei 
anta vastavate taimekaitsevahendite 
laovarude ärakasutamiseks ajapikendust 
ning kõikide kõnealuste toodete müük ja 
kasutamine lõpetatakse viivitamata pärast 
tagasivõtmise või pikendamata jätmise 
otsuse vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna kaitsega, tuleks kõnealuste pestitsiidide müük ja kasutamine 
viivitamata lõpetada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 162 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 139

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 46 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Loata taimekaitsevahendite kõrvaldamine 

ja hävitamine
Piiramata artikli 46 sätteid, kõrvaldatakse 
ja hävitatakse loata taimekaitsevahendite 
varud ohutult loa endise valdaja 
vastutusel. 

Or. en

Selgitus

Vananenud pestitsiidide varud on tõsiseks ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale paljudes 
liikmesriikides ja kolmandates riikides. Tootjatelt nõutakse kõnealuste ohtlike ainete ohutu 
kõrvaldamise ja hävitamise tagamist. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 163 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 140

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 46 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 46 b
Import

Toiduks mittekasutatavad imporditud 
vahendid või tooted ei tohi sisaldada 
käesoleva määruse sätete kohaselt 
heakskiitmata toimeainete jääke.

Or. en

Selgitus

Selleks et kaitsta nii inimeste tervist kui ka Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, ei tohiks 
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toiduks mittekasutatavad imporditud vahendid või tooted sisaldada ELis heakskiitmata 
toimeaineid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 164 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 141

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 47 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 47a
Vähendatud riskiga taimekaitsevahendite 
turuleviimine ja kasutamine
1. Olenemata artiklist 29 antakse 
taimekaitsevahendile luba kui vähendatud 
riskiga tootele, kui see vastab järgmistele 
nõuetele:
a) vähemalt üks temas sisalduvatest 
toimeainetest on artiklis 22 määratletud 
aine; 
b) selles sisalduvad madala riskiastmega 
toimeained, taimekaitseained ja 
sünergistid on II kõik peatüki kohaselt 
heaks kiidetud;
c) sellel on teaduslike või tehniliste 
teadmiste põhjal märkimisväärselt 
väiksem risk inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale kui võrreldaval 
taimekaitsevahendil, mis on juba loa 
saanud;
d) see on piisavalt tõhus;
e) see vastab artikli 29 lõike 1 punktide b, 
c ja e kuni h nõuetele.
2. Vähendatud riskiga taimekaitsevahendi 
loa taotleja peab tõestama, et lõikes 1 
esitatud nõuded on täidetud, ning lisama 
oma taotlusele täieliku ja kokkuvõtliku 
toimiku toimeaine ja taimekaitsevahendi 
kohta nõutavate andmete iga punkti 
kohta.
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3. Liikmesriik võtab 120 päeva jooksul 
vastu otsuse, kas rahuldada vähendatud 
riskiga taimekaitsevahendi loa taotlus.
Kui mõni teine liikmesriik on samale 
vähendatud riskiga taimekaitsevahendile 
juba loa andnud, on liikmesriigil otsuse 
tegemiseks aega 90 päeva.
Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, 
määrab ta taotlejale selle esitamiseks 
tähtaja. Sellisel juhul pikendatakse 120 
päeva pikkust perioodi liikmesriigi poolt 
lisaks antud aja võrra.
4. Kui ei ole sätestatud teisiti, 
kohaldatakse kõiki käesoleva määruse 
kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

Or. en

Selgitus

Vähem kahjulike taimekaitsevahendite väljatöötamise soodustamiseks lisatakse käesolevasse 
määrusesse uus väheohtlike taimekaitsevahendite kategooria, mis on madalama riskiga kui 
praegused turul olevad tooted ja mis sisaldavad vähemalt ühte väheohtlikku toimeainet. 
Kõnealusele taimekaitsevahendite kategooriale tuleks anda teatud eelised, nagu näiteks pikem 
andmekaitseperiood ja maksuvabastus.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 168 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 142

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 49 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui on alust arvata, et lõikes 1 osutatud 
töödeldud seemned võivad tõenäoliselt 
kujutada tõsist ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale ning et sellist 
ohtu ei ole võimalik rahuldaval määral 
ohjata asjaomase liikmesriigi või -riikide 
poolt võetud meetmete abil, võetakse 
vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele viivitamata 
meetmed selliste töödeldud seemnete 

2. Kui on alust arvata, et lõikes 1 osutatud 
töödeldud seemned võivad tõenäoliselt 
kujutada ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale ning et sellist 
ohtu ei ole võimalik rahuldaval määral 
ohjata asjaomase liikmesriigi või -riikide 
poolt võetud meetmete abil, võetakse 
vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele viivitamata 
meetmed selliste töödeldud seemnete 
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kasutamise ja/või müügi piiramiseks või 
keelustamiseks. Enne selliste meetmete 
võtmist vaatab komisjon läbi tõendid ning 
võib küsida ameti arvamust. Komisjon 
võib määrata sellise arvamuse esitamiseks 
tähtaja.

kasutamise ja/või müügi piiramiseks või 
keelustamiseks. Enne selliste meetmete 
võtmist vaatab komisjon läbi tõendid ning 
võib küsida ameti arvamust. Komisjon 
võib määrata sellise arvamuse esitamiseks 
tähtaja.

Or. en

Selgitus

Ennetavaid meetmeid tuleks võtta siis, kui inimeste tervis on ohus, mitte ainult siis, kui 
inimeste tervis on „tõsiselt“ ohus. 

Nõukogu uue teksti muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 143

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 1 – sissejuhatus ja punktid a ja b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriik viib läbi võrdleva 
hindamise, kui ta hindab sellise 
taimekaitsevahendi loataotlust, mis 
sisaldab asendust vajava ainena 
heakskiidetud toimeainet. Liikmesriigid ei 
anna asendust vajavat ainet sisaldavale 
taimekaitsevahendile luba või piiravad 
sellise taimekaitsevahendi kasutamist, kui 
IV lisas sätestatud riske ja eeliseid kaaluva 
võrdleva hindamise tulemusena ilmneb, et:

1. Liikmesriigid ei anna asjaomases 
põllukultuuris kasutamiseks luba kas
asendust vajavat ainet sisaldavale või 
suuremat ohtu kujutavale
taimekaitsevahendile, kui IV lisas 
sätestatud riske ja eeliseid kaaluva 
võrdleva hindamise tulemusena ilmneb, et:

a) taotluses märgitud kasutusalade jaoks on 
juba olemas lubatud taimekaitsevahend 
või mittekeemiline tõrje- või 
ennetusmeetod, mis on inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale 
tunduvalt ohutum, ning

a) taotluses märgitud kasutusalade jaoks on 
juba heaks kiidetud taimekaitsevahend või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod,
mille tõhusus on sama ja mis on inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale 
tunduvalt ohutum;

b) punktis a osutatud taimekaitsevahend 
või mittekeemiline tõrje- või
ennetusmeetod ei ole majanduslikult või 
praktiliselt oluliselt ebasoodsam ning

b) punktis a osutatud taimekaitsevahendite 
või mittekeemiliste tõrje- või
ennetusmeetodite asendajatena 
kasutamine ei ole majanduslikult või 
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praktiliselt oluliselt ebasoodsam;

Or. en

Selgitus

Asendamine peaks olema tänapäevase lubade andmise poliitika tugisammas. 

Liikmesriik ei kiida heaks taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad asendust vajavaid aineid, 
juhul kui asjaomase põllukultuuri puhul on olemas ohutumad alternatiivid ja meetodid.  
Võrdleva hindamise käigus tuleb teha kindlaks, kas võimalik alternatiiv on kahjurite 
probleemiga tegelemisel sama tõhus. Vastasel juhul jääksid põllumajandustootjad ilma 
piisavatest saagi kaitsmise vahenditest.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 169 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 144

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on
piisav, et minimeerida sihtorganismis 
resistentsuse teket, ning

c) toimeainete keemiline mitmekesisus
(vajaduse korral) või põllukultuuride 
majandamise ning kahjuriennetuse 
meetodid ja tavad on piisavad, et 
minimeerida sihtorganismis resistentsuse 
teket,

Or. en

Selgitus

Põllukultuuride majandamise mittekeemilisi meetodeid ja kahjuritõrjet tuleb arvesse võtta ka 
seoses resistentsuse vähendamisega sihtorganismis.  

Esimese lugemise muudatusettepaneku 170 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 145

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kuna liikmesriigid ei anna luba 
taimekaitsevahendile juhul, kui võrdlev 
hindamine näitab, et on olemas ohutumad 
alternatiivid, seatakse võrdleval 
hindamisel ja asendamisel esikohale 
asendust vajavad ained.

Or. en

Selgitus
Kuigi kõikide toodete puhul võib olla vaja asendamist, on liikmesriikide ressursid piiratud ja 
seetõttu tuleb võrdleval hindamisel ja asendamisel pidada prioriteetseks asendamist vajavaid 
aineid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 171 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 146

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Selline luba antakse maksimaalselt viieks
aastaks.

Selline luba antakse maksimaalselt 
kolmeks aastaks.

Or. en

Selgitus
Ilma võrdleva hindamiseta tuleks asendust vajavat ainet sisaldavale taimekaitsevahendile 
antava loa kehtivust piirata maksimaalselt kolme aastaga. 

Komisjoni pakutud tähtaja uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 147

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 4 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Asendust vajavat ainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite puhul viivad 
liikmesriigid lõikes 1 sätestatud võrdlevat 
hindamist läbi regulaarselt ning hiljemalt 
loa pikendamisel või muutmisel.

4. Asendust vajavat ainet sisaldavate 
taimekaitsevahendite puhul viivad 
liikmesriigid lõikes 1 sätestatud võrdlevat 
hindamist läbi regulaarselt ning hiljemalt
neli aastat pärast loa andmist või 
pikendamist.

Or. en

Selgitus

Võrdlev hindamine tuleks läbi viia enne loa kehtivuse lõppemist. 

Komisjoni pakutud tähtaja uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 148

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 50 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik otsustab lõike 4 kohaselt 
loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub 
selline tagasivõtmine või muutmine viis
aastat pärast liikmesriigi vastavat otsust või 
asendust vajavale ainele antud heakskiidu 
kehtivusaja lõppedes, kui see aeg lõpeb 
varem.

5. Kui liikmesriik otsustab lõike 4 kohaselt 
loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub 
selline tagasivõtmine või muutmine kaks
aastat pärast liikmesriigi vastavat otsust või 
asendust vajavale ainele antud heakskiidu 
kehtivusaja lõppedes, kui see aeg lõpeb 
varem. 

Or. en

Selgitus

Kavandatav kahe aasta pikkune tähtaeg kiirendab läbivaatamisprotsessi ja ergutab 
innovatsiooni. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 173 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 149

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) lõikes 1 osutatud isikud või asutused 
esitasid dokumendid ja teabe kasutusala 
laiendamise toetuseks, eelkõige andmed 
jääkide hulga ning vajaduse korral
operaatori, tööliste ja kõrvalseisjate riskide 
hindamise kohta.

d) lõikes 1 osutatud isikud või asutused 
esitasid dokumendid ja teabe kasutusala 
laiendamise toetuseks, eelkõige andmed 
jääkide hulga ning operaatori, tööliste, 
elanike ja kõrvalseisjate riskide hindamise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Riski hindamine peab hõlmama kõiki erinevaid taimekaitsevahenditega kokkupuutumise ohus 
olevaid elanikkonna rühmi.

Nõukogu uue lõigu muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 150

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 α. Liikmesriigid võivad komisjonilt loa 
saamisel kehtestada konkreetsed 
meetmed, et hõlbustada vähelevinud või 
väikese kasvupinnaga kultuuridel 
kasutuse loa pikendamise taotluste ja 
sellise kasutusega seotud taotluste 
esitamist. 

Or. en

Selgitus

Simplification of bureaucracy and encouragement of those concerned to employ plant 
protection products for minor uses will resolve numerous problems in relation to certain 
crops. It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to 
minor uses owing to the lack of economic interest to industry. Measures are applied in some 
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third countries, such as protection of data for a longer period, provided the authorisation has 
been extended to minor crops. Provision should be made for similar incentives in the EU in 
order to avoid a shortage of plant protection products for this type of crop.

Reinstating first reading Amendment 175.

Muudatusettepanek 151

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid laiendavad loa 
kehtivust mõnele vähelevinud või väikese 
kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, 
teavitavad nad sellest vajaduse korral loa 
valdajat ning taotlevad, et ta muudaks
märgistust sellele vastavalt.

4. Kui liikmesriigid laiendavad loa 
kehtivust mõnele vähelevinud või väikese 
kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, 
teavitavad nad sellest loa valdajat, kes 
muudab märgistust sellele vastavalt.

Or. en

Selgitus

Korrektne märgistamine on taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks hädavajalik. Kõige 
parem on teavitada kasutajat nii, et vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel 
kasutamine märgitakse ära etiketil ning tuuakse selgesti välja, et tootja ei kanna kirjeldatud 
kasutuse eest vastutust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 179 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 152

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva artikli alusel toimuv 
laiendamine märgistatakse eraldi ja 
vastutuspiirangutele juhitakse eraldi 
tähelepanu.

Or. en
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Selgitus

Olenemata sellest, kuidas loa kehtivust vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel 
kasutusele liikmesriigis laiendatakse, peab olema selgelt näidatud, et tegemist on 
laiendamisega artikli 49 alusel, selleks et rõhutada sellise loa õiguslikku erinevust artikli 4 
alusel antud loast. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 177 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 153

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 6

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid koostavad vähelevinud või 
väikese kasvupinnaga kultuuridel 
kasutamiste loendi ja ajakohastavad seda 
korrapäraselt.

6. Liikmesriigid koostavad vähelevinud või 
väikese kasvupinnaga kultuuridel 
kasutamiste loendi ja ajakohastavad seda 
korrapäraselt. Loend tehakse üldsusele 
kättesaadavaks liikmesriigi ja komisjoni 
ametlike veebisaitide kaudu.

Or. en

Selgitus

Teabevahetuse lihtsustamiseks ja huvitatud üldsuse paremaks teavitamiseks peavad 
liikmesriigid ja komisjon tegema loendi kättesaadavaks ametlikul veebisaidil.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 180 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 154

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 51 – lõige 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

6 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt …* 
ettepaneku Euroopa väikesemahulise 
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kasutuse edendamise fondi loomiseks. 
Nimetatud fondist on lubatud rahastada 
ka täiendavaid vähelevinud või väikese 
kasvupinnaga kultuuridel kasutamise 
jääkide tuvastamise teste.
________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus on arvestatud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
arvamusega, kuid on välja jäetud viide Euroopa maksudele.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 276 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 155

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 52 – lõige 3 – punktid b ja c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) nad on toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
spetsifikatsioonilt ja sisalduselt ning 
formulatsiooni tüübilt identsed, ning

b) neil on kas sama spetsifikatsioon või 
spetsifikatsioonid, mis on artiklis 38 
osutatud menetluse alusel tunnustatud 
võrdväärseks.

c) nad on identsed või samaväärsed 
muude koostisainete, pakendi suuruse, 
materjali või vormi osas, mis on seotud 
võimaliku ebasoodsa mõjuga vahendi 
ohutusele inimeste või loomade tervisele 
või keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Nõuded, mille alusel määratakse identsus võrdlustoodetega, on tarbetult piiravad. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 286 osaline uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 156

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 53 – pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Taimekaitse eriolukorrad Loa andmine eriolukorras

Or. en

Selgitus

See muudetud pealkiri selgitab käesoleva artikli sisu ja annab võimaluse anda luba muudes 
põllumajandusega mitteseotud olukordades, nagu kaitse üleujutuste vastu ja sissetungivate 
liikide kontrolli all hoidmine.   

Esimese lugemise muudatusettepaneku 181 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 157

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 54 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
taimekaitsevahendi, mida ei ole veel turule 
lubatud, keskkonda viimine või 
taimekaitsevahendi kasutamine, mida ei ole 
veel lubatud, kui liikmesriik, kelle 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
läbi viiakse, on hinnanud olemasolevaid 
andmeid ning andnud loa katse eesmärgil. 
Loaga võib piirata kasutatavaid koguseid 
ning töödeldavaid alasid ning sellega võib 
kehtestada täiendavaid tingimusi, et vältida 
mis tahes kahjulikke mõjusid inimeste või 
loomade tervisele või lubamatut negatiivset 
mõju keskkonnale, näiteks vältida jääke 
sisaldava sööda ja toidu sattumist 
toiduahelasse, välja arvatud juhul, kui 
sellekohased sätted on juba kehtestatud 
määrusega (EÜ) nr 396/2005.

1. Erandina artiklist 28 võib teadus- või 
arendustegevuse otstarbel läbi viia 
eksperimente või katseid, millega kaasneb 
taimekaitsevahendi, mida ei ole veel turule 
lubatud, keskkonda viimine või 
taimekaitsevahendi kasutamine, mida ei ole 
veel lubatud, kui liikmesriik, kelle 
territooriumil vastav eksperiment või katse 
läbi viiakse, on hinnanud olemasolevaid 
andmeid ning andnud loa katse eesmärgil. 
Kõik kõnealused eksperimendid või katsed 
tuleb allutada väga rangele kontrollile, 
tagamaks, et need ei too kaasa kohest või 
hilisemat kahjulikku mõju inimeste 
tervisele, kaasa arvatud elanikud, 
kõrvalseisjad ja haavatavad 
elanikkonnarühmad, näiteks imikud, 
lapsed, rasedad, eakad, haiged ja ravimeid 
tarvitavad inimesed, või vahetult või 
joogivee, toidu, sööda või õhu kaudu 
loomade tervisele, kaasa arvatud 
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kasutuskohast kaugel asuvates kohtades 
pärast kaugkannet, või töökohal 
ilmnevaid tagajärgi või teisi kaudseid 
mõjusid, võttes arvesse kumulatiivseid ja 
koostoimelisi mõjusid; või mõju 
põhjaveele. Loaga võib piirata kasutatavaid 
koguseid ning töödeldavaid alasid ning 
sellega võib kehtestada täiendavaid 
tingimusi, et vältida mis tahes kahjulikke 
mõjusid inimeste või loomade tervisele või 
lubamatut negatiivset mõju keskkonnale, 
näiteks vältida jääke sisaldava sööda ja 
toidu sattumist toiduahelasse, välja arvatud 
juhul, kui sellekohased sätted on juba 
kehtestatud määrusega (EÜ) nr 396/2005.

Or. en

Selgitus

Kuigi uurimis- ja arendustegevus on tähtis, võib loata taimekaitsevahendi viimine keskkonda 
olla võimalikuks ohuks inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, mis ei ole käesoleva 
määruse eesmärgiga kooskõlas, arvestades inimeste ja loomade tervise ja keskkonnakaitse 
kõrget taset. Seetõttu peavad sellised eksperimendid või katsed olema väga range kontrolli 
all, et tagada kohese või hilisema kahjuliku mõju puudumine tervisele ja keskkonnale.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 183 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 158

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 54 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele võib vastu 
võtta käesoleva artikli kohaldamise 
üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige 
eksperimentide või katsete käigus 
keskkonda viidavate taimekaitsevahendite 
maksimaalsete lubatud koguste ning 
vastavalt lõikele 2 esitatavate 
miinimumandmete kohta.

5. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud
kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele 
võib vastu võtta käesoleva artikli 
kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, 
eelkõige eksperimentide või katsete käigus 
keskkonda viidavate taimekaitsevahendite 
maksimaalsete lubatud koguste ning 
vastavalt lõikele 2 esitatavate 
miinimumandmete kohta.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust puudutava 
otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 184 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 159

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 56 – lõige 1 – kolmas lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Sel eesmärgil registreerib loa valdaja kõik 
taimekaitsevahendi kasutamisega seoses 
inimestel täheldatud kahtlased 
kõrvaltoimed ning teatab nendest.

Sel eesmärgil registreerib loa valdaja kõik 
taimekaitsevahendi kasutamisega seoses 
inimestel, loomadel ja keskkonnas
täheldatud kahtlased kõrvaltoimed ning 
teatab nendest.

Or. en

Selgitus

See teave peaks sisaldama võimalikke kahjulikke toimeid inimestel, loomadel ja keskkonnas. 

Esimese lugemise muudatusettepaneku 188 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 160

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 56 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Ilma et see mõjutaks liikmesriikide 
õigust võtta vastu ajutisi kaitsemeetmeid, 
hindab igas tsoonis esimesena loa andnud 
liikmesriik saadud teavet ning teavitab teisi
samasse tsooni kuuluvaid liikmesriike, kui 
ta otsustab loa artikli 44 kohaselt tagasi 
võtta või seda muuta.

3. Teate saanud liikmesriik edastab selle 
viivitamata teistele liikmesriikidele. Ilma 
et see mõjutaks liikmesriikide õigust võtta 
vastu ajutisi kaitsemeetmeid, hindab loa 
andnud liikmesriik saadud teavet ning 
teavitab teisi liikmesriike, kui ta otsustab 
loa artikli 44 kohaselt tagasi võtta või seda 
muuta.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et anda liikmesriikidele mehhanism võimalike kahjulike mõjude kohta teabe 
jagamiseks.   

Esimese lugemise muudatusettepaneku 189 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 161

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatus

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad avalikkusele 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks
käesoleva määruse kohaselt 
taimekaitsevahenditele antud lube või 
tagasi võetud lube käsitleva teabe, mis 
sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

1. Liikmesriigid edastavad ametile
käesoleva määruse kohaselt 
taimekaitsevahenditele antud lube või 
tagasi võetud lube käsitleva teabe, mille 
amet teeb avalikkusele elektroonilisel 
kujul kättesaadavaks ja mis sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

Or. en

Selgitus

Teabe jagamise hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu 
teavet ameti juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud  katsete ja uuringute 
kohta. Loa taotlejad peavad siis enne katsete või uuringute tegemist kontrollima andmeid 
ainult ühest andmebaasist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 191 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 162

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 57 – lõige 1 – punktid e a ja e b (uued)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

e a) liikmesriik (liikmesriigid), kus 
taimekaitsevahendile on luba antud,
e b) teave peamiste keskkonna ja tervisega 
seotud ohtude kohta, 
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Or. en

Selgitus

Avalikkusele peaks olema kättesaadav minimaalne teave taimekaitsevahendite peamiste 
keskkonna ja tervisega seotud ohtude kohta.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 192 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 163

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 59 – lõige 1 – seitsmes lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Uuringud kuuluvad andmekaitse alla ka 
juhul, kui need olid vajalikud loa 
pikendamiseks või läbivaatamiseks. 
Andmekaitseperiood on 30 kuud. Esimest 
kuni neljandat lõiku kohaldatakse 
asjakohaste muudatustega.

Uuringud kuuluvad andmekaitse alla ka 
juhul, kui need olid vajalikud loa 
pikendamiseks või läbivaatamiseks. 
Andmekaitseperiood on 12 kuud. Esimest 
kuni neljandat lõiku kohaldatakse 
asjakohaste muudatustega.

Or. en

Selgitus

12 kuud on loa pikendamiseks vajalike uurimisandmete kaitse mõttes piisavalt pikk aeg.

Esimese lugemise muudatusettepanekul 194 põhinev kompromissmuudatusettepanek.

Muudatusettepanek 164

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 60 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Referentliikmesriigid koostavad iga 
toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
ning abiaine kohta esmase heakskiidu 
andmiseks, heakskiidu tingimuste 
muutmiseks või heakskiidu pikendamiseks 
vajalike katse- ja uuringuaruannete loetelu 

1. Referentliikmesriigid edastavad ametile
iga toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti 
ning abiaine kohta esmase heakskiidu 
andmiseks, heakskiidu tingimuste 
muutmiseks või heakskiidu pikendamiseks 
vajalike katse- ja uuringuaruannete loetelu 
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ning teevad selle kättesaadavaks
liikmesriikidele ja komisjonile.

ning kokkuvõtte katsete tulemuste ja 
uuringuaruannete kohta, et teha kindlaks 
aine tõhusus ja kahjutus inimestele, 
loomadele, taimedele ja keskkonnale, 
ning amet teeb need vastavalt artiklile 12 
esialgse hindamisaruande avaldamise ajal 
avalikkusele kättesaadavaks.

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele 
liikmesriigid loa annavad, koostavad ja 
teevad nad igale huvitatud poolele 
taotluse korral kättesaadavaks:

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele 
liikmesriigid loa annavad, edastavad nad 
järgmise teabe ametile, kes teeb selle 
vastavalt artiklile 12 esialgse 
hindamisaruande avaldamise ajal 
avalikkusele kättesaadavaks:

a) loetelu toimeainet, taimekaitseainet või 
sünergisti, abiainet ja taimekaitsevahendit 
käsitlevatest katse-ja uuringuaruannetest, 
mis on vajalikud esmase loa andmiseks, loa 
tingimuste muutmiseks või loa 
pikendamiseks, ning

a) loetelu toimeainet, taimekaitseainet või 
sünergisti, abiainet ja taimekaitsevahendit 
käsitlevatest katse-ja uuringuaruannetest, 
mis on vajalikud esmase loa andmiseks, loa 
tingimuste muutmiseks või loa 
pikendamiseks, ning

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, 
millega seoses taotleja nõudis artikli 59 
kohast andmekaitset, koos kõigi nimetatud 
artikliga kooskõlas esitatud põhjendustega.

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, 
millega seoses taotleja nõudis artikli 59 
kohast andmekaitset, koos kõigi nimetatud 
artikliga kooskõlas esitatud põhjendustega;
(b a) katsete tulemuste ja 
uuringuaruannete kokkuvõte, millega 
tehakse kindlaks vahendi tõhusus ja 
kahjutus inimestele, loomadele, taimedele 
ja keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Teabe jagamise hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu 
teavet ameti juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud  katsete ja uuringute 
kohta. Loa taotlejad peavad siis enne katsete või uuringute tegemist kontrollima andmeid 
ainult ühest andmebaasist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 299 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 165

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 61 – lõige -1 (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

-1. Kõik isikud, kes kavatsevad taotleda 
taimekaitsevahendile luba, kontrollivad 
andmeid enne katsete või uuringute 
läbiviimist artiklites 57, 60 ja 63 osutatud 
andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Teabe maksimaalse jagamise tagamiseks peaksid taotlejad kontrollima andmeid ameti 
andmebaasis, et leida sealt kogu vajalik teave katsete ja uurimuste kohta, mida käesoleva 
määruse kohaldamise eesmärgil on tehtud juba varem.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 201 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 166

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 61 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on 
veendunud, et potentsiaalne taotleja 
kavatseb loataotluse esitada, edastab ta 
talle varasemate asjaomaste lubade valdaja 
või valdajate nime ja aadressi ning teatab 
samal ajal lubade valdajatele taotleja nime 
ja aadressi.

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on 
veendunud, et potentsiaalne taotleja 
kavatseb loataotluse või loa pikendamise 
või läbivaatamise taotluse esitada, edastab 
ta talle varasemate asjaomaste lubade 
valdaja või valdajate nime ja aadressi ning 
teatab samal ajal lubade valdajatele taotleja 
nime ja aadressi.

Or. en

Selgitus
Andmekaitset tuleb samuti laiendada loa pikendamist ja läbivaatamist käsitlevatele 
andmetele, et kaitsta keskmise suurusega ettevõtteid ja taimekaitsetööstuse teaduspõhiseid 
valdkondi.
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Esimese lugemise muudatusettepaneku 203 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 167

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 61 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Potentsiaalne loataotleja ning asjaomaste 
lubade valdaja või valdajad võtavad kõik 
mõistlikud meetmed, et jõuda 
kokkuleppele artikli 59 kohaselt kaitstud 
katse- ja uuringuaruannete jagamise osas, 
mida taotleja vajab taimekaitsevahendi loa 
saamiseks.

3. Potentsiaalne loataotleja või loa 
pikendamise või läbivaatamise taotleja
ning asjaomaste lubade valdaja või 
valdajad võtavad kõik mõistlikud 
meetmed, et jõuda kokkuleppele artikli 59 
kohaselt kaitstud katse- ja 
uuringuaruannete jagamise osas, mida 
taotleja vajab taimekaitsevahendi loa 
saamiseks, pikendamiseks või 
läbivaatamiseks. Kõnealusele 
kokkuleppele jõudmise asemel võib 
juhtumi esitada vahekohtule ning 
vahekohtu korraldusega tuleb nõustuda. 
Tagamaks, et teabe jagamisega seotud 
kulud määratakse kindlaks õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival 
moel, võib komisjon vastavalt artikli 79 
lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee 
menetlusele võtta vastu nimetatud 
põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise 
suuniseid.

Or. en

Selgitus
Andmekaitset tuleb samuti laiendada loa pikendamist ja läbivaatamist käsitlevatele 
andmetele, et kaitsta keskmise suurusega ettevõtteid ja taimekaitsetööstuse teaduspõhiseid 
valdkondi.
Et vähendada tarbetuid dubleerivaid katseid, on vaja rakendada vahekohtu- ja 
kaasrahastamismehhanisme, mis võiksid aidata taotlejatel ja lubade valdajatel kokkuleppele 
jõuda. Need sätted on lisatud ka REACH direktiivi. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 204 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 168

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 61 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik leiab, et on võimalus 
monopoli tekkeks, ja kui tulevane taotleja 
ning sama toimeainet, taimekaitseainet 
või sünergisti sisaldava 
taimekaitsevahendi lubade valdaja või 
valdajad ei jõua kokkuleppele 
selgroogsete loomadega seotud katse- ja 
uuringuaruannete jagamise osas, teavitab 
tulevane taotleja sellest liikmesriigi 
pädevat asutust. Sellegipoolest peavad 
osapooled kokku leppima, millistel 
kohtutel on jurisdiktsioon artikli 62 lõike 
4 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Uues määruses peaksid olema erisätted, millega välditaks monopolide teket 
taimekaitsevahendite turul.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 205 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 169

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 62 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Potentsiaalne taotleja ning asjaomaste 
lubade valdaja või valdajad teevad kõik 
jõupingutused selgroogsetega seotud 
katsete ja uuringute jagamise tagamiseks.
Katse- ja uuringuaruannete jagamisega 
seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, 
arusaadaval ja mittediskrimineerival viisil.
Potentsiaalne taotleja on kohustatud 
jagama ainult sellise teabega seotud 
kulusid, mille ta peab esitama loa saamise 

2. Potentsiaalne taotleja ning asjaomaste 
lubade valdaja või valdajad teevad kõik
jõupingutused selgroogsetega seotud 
katsete ja uuringute jagamise tagamiseks.
Katse- ja uuringuaruannete jagamisega 
seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, 
arusaadaval ja mittediskrimineerival viisil.
Potentsiaalne taotleja on kohustatud 
jagama kulusid, mis on seotud kogu sellise
teabe kogumise protsessiga, mille ta peab 
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nõuetele vastamiseks. esitama loa saamise nõuetele vastamiseks.

Or. enSelgitus

Teabe kogumise kulud on suuremad kui uuringu tegemise puhaskulud. Potentsiaalne taotleja 
peaks olema kohustatud osalema kõigis kuludes, mis on seotud nende andmete kogumisega, 
mida tal on pärast õigus loa taotlemiseks kasutada. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 207 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 170

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 62 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Komisjon vaatab käesoleva määruse 
sätted selgroogseid loomi hõlmavaid 
katseid ja uuringuid puudutava 
andmekaitse kohta läbi hiljemalt ...*. 
Komisjon esitab nimetatud hindamise 
ning loomkatsetega seotud andmekaitse 
piiramiseks esitatud 
muudatusettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
______________________

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt käesolevale ettepanekule kuuluvad selgroogseid loomi puudutavate katsete 
tulemused andmekaitse alla, kuid sellist teavet tuleb jagada. Kõnealune kompromiss on 
praegu vajalik praktilistel põhjustel (vastasel korral ei ole paljud uued tooted turustatavad), 
kuid see tuleks teatud aja pärast ümber hinnata. Leebem andmekaitsekord aitab siiski 
vähendada selgroogseid loomi hõlmavate katsete arvu. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 208 uuesti esitamine.



PE412.104v01-00 118/147 PR\740972ET.doc

ET

Muudatusettepanek 171

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 63 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Enne kui pädev asutus võtab vastu 
otsuse andmete konfidentsiaalsuse kohta, 
mis on siduv kõikide liikmesriikide, ameti 
ja komisjoni jaoks, antakse taotlejale 
võimalus arvamuse esitamiseks. Otsus, 
mis tehakse taotlejale teatavaks, sisaldab 
asjakohast põhjendust. Taotlejal on õigus 
vaidlustada vastav otsus kohtus enne selle 
rakendamist eesmärgiga vaadata 
hinnangud ja pädeva asutuse poolt 
vastuvõetud otsus kohtus läbi ning hoida 
ära kõnealuste andmete avaldamine.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 209 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 172

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 63 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Katseandmetega, kaasa arvatud 
uuringuaruannetega, mille taotluse 
esitaja on esitanud taimekaitsevahendile 
loa andmise või loa muutmise otsuse 
toetamiseks käesoleva määruse alusel, on 
huvitatud isikutel võimalik tutvuda 
komisjoni, ameti või liikmesriikide poolt 
kindlaks määratud asukohtades. 
Kõnealuseid andmeid ei avaldata 
kopeerimist ega teisi avaldamismeetodeid 
kasutades (kaasa arvatud elektrooniline 
avaldamine).
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Or. en

Selgitus

Üldsusel on õigustatud huvi teavet saada ning see tuleks tagada vastavalt Aarhusi 
konventsioonile käesoleva määrusega. Üldsuse teavitamisel tuleks siiski vältida teabe 
väärkasutamist ja ebaausat konkurentsi. Kavandatud lugemissaali variant tagab õige 
tasakaalu, sest huvitatud isikud saavad konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu, kuid 
potentsiaalsed konkurendid ei saa süsteemi tundlike kommertsandmete kättesaamiseks 
kuritarvitada. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 211 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 173

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Toiduained, mis ei vasta komisjoni 5. 
detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/125/EÜ (imikutele ja väikelastele 
mõeldud teraviljapõhiste töödeldud 
toitude ja muude imikutoitude kohta) 
sätetele, märgistatakse tekstiga „imikutele 
ja lastele sobimatu”. 
1 ELT L 339, 06.12.2006, lk 16.

Or. en

Selgitus

Toiduained, mis sisaldavad taimekaitsevahendite jääke üle direktiivis 2006/125/EÜ sätestatud 
piiride, tuleks selgelt märgistada asjakohase lõpptarbijat teavitava hoiatuslausega. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 214 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 174

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad keelata või 
piirata taimekaitsevahendite reklaamimist 
teatud meediakanalites. 

Or. en

Selgitus

Selles valdkonnas olemasolevate siseriiklike piirangute säilitamine on asjakohane. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 215 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 175

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 66 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Reklaam ei tohi sisaldada potentsiaalselt 
ohtliku tegevuse mis tahes visuaalset 
kujutist, näiteks segamist või kasutamist 
ilma piisava kaitseriietuseta, kasutamist 
toidu või laste läheduses või laste poolt.

4. Reklaam ei tohi sisaldada potentsiaalselt 
ohtliku tegevuse mis tahes visuaalset 
kujutist, näiteks segamist või kasutamist 
ilma piisava kaitseriietuseta, kasutamist 
toidu või laste läheduses või laste poolt või 
elamurajoonides või muudes avalikes 
kohtades.

Or. en

Selgitus

Lapsed ja muud haavatavad rühmad võivad ka asuda majades ja aedades põldude lähedal, 
kus taimekaitsevahendeid pihustatakse, samuti avalikes kohtades, seega ei tohiks reklaamida 
pihustamist ka nendel alade läheduses.
Nõukogu uue teksti muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 176

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 67 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 67 Artikkel 67

Arvepidamine Arvepidamine
1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad, importijad, eksportijad ja 
professionaalsed kasutajad säilitavad enda 
poolt toodetud, imporditud, eksporditud, 
ladustatud, kasutatud ja turuleviidud 
taimekaitsevahendeid käsitlevaid andmeid 
vähemalt kolm aastat.

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, 
levitajad, importijad, eksportijad ja 
professionaalsed kasutajad säilitavad enda 
poolt toodetud, imporditud, eksporditud, 
ladustatud, kasutatud ja turuleviidud 
taimekaitsevahendeid käsitlevaid andmeid 
vähemalt kümme aastat pärast tootmise või 
kasutamise lõppu.

Nad teevad arvepidamises sisalduva olulise
teabe kättesaadavaks pädevale asutusele
viimase taotluse korral. Kolmandad 
isikud, näiteks joogivee tootjad, võivad 
taotleda juurdepääsu kõnealusele teabele, 
pöördudes pädeva asutuse poole.

Nad teevad arvepidamises sisalduva teabe 
kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti 
tagavad nad selle teabe kättesaadavuse 
naabritele ja elanikele, jaemüüjatele või 
joogiveetootjatele, kes soovivad sellele 
otsest juurdepääsu. Teave 
taimekaitsevahendite kasutuste kohta 
asjaomasel põllumajandustootel 
esitatakse jaemüüjatele ja hulgimüüjatele 
elektroonilise nn põllupassi vormis.

Or. en

Selgitus

Retailers and wholesalers have asked for comprehensive information on the pesticides 
applied for a given product in order to better implement traceability requirements and to 
improve the analyses of pesticide residues within their quality schemes. Primary producers 
should be obliged to provide the data kept under the requirements of the present regulation on 
request to their customers.
Members of the public are not currently entitled to access the information on the chemicals 
they are exposed to, nor can their doctors or other medical advisors. Yet this information is 
vital for the correct assessment and treatment of anyone who suffers adverse health effects. In 
view of any chronic long-term health effects then these records need to be kept at least for 10 
years.
Reinstating first reading Amendment 216 with a small reformulation.
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Muudatusettepanek 177

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Taimekaitsevahendite tootjate vastutus ei peaks lõppema vastavale ainele loa andmisega. 
Keskkonna- ja eriti veevarude kaitse tagamiseks on oluline, et toimuks registreerimisjärgne 
kontroll ning et see teave oleks pädevatele asutustele ja asjaomastele sidusrühmadele (nt 
joogiveetööstus), kes sellele juurdepääsu taotlevad, kättesaadav. Mingi aine poolt 
veekeskkonnale avaldatava võimaliku negatiivse mõjuga tegelemine ei peaks olema 
tootmisjärgsete tööstusharude probleem.    
Esimese lugemise muudatusettepaneku 217 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 178

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 67 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Loa valdajad esitavad liikmesriikide 
pädevatele asutustele kõik andmed 
taimekaitsevahendite müügimahu kohta 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu … määrusega (EÜ) nr …./2008 
(taimekaitsevahendite statistika kohta).

2. Taimekaitsevahendite tootjad 
teavitavad pädevaid asutusi: 

– asjaomase aine või vahendi toodetud 
kogustest;
– ELis asuvatele töötlejatele või 
hulgimüüjatele tarnitud asjaomase aine 
või vahendi kogustest;



PR\740972ET.doc 123/147 PE412.104v01-00

ET

– asjaomase aine või vahendi eksporditud 
kogustest. 
Pädevad asutused hindavad kõnealust 
teavet ja avaldavad selle.

Or. en

Selgitus

Tootevoogude jälgitavus peab olema tagatud. Selle nõude täitmine on vajalik ka statistilistel 
eesmärkidel ja pestitsiidide säästva kasutamise temaatilisele strateegiale vastavalt ka 
taimekaitsevahendite kasutamise hindamiseks.  
Esimese lugemise muudatusettepaneku 218 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 179

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 68 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid viivad läbi ametlikke 
kontrolle käesoleva määruse täitmise 
tagamiseks. Nad koostavad ja edastavad 
komisjonile aruande nende kontrollide 
ulatuse ja tulemuste kohta kuue kuu 
jooksul pärast aruandes käsitletud aasta 
lõppu.

Liikmesriigid viivad läbi ametlikke 
kontrolle käesoleva määruse täitmise 
tagamiseks. Kõnealune kontroll sisaldab 
järelevalvet põllumajandustootjate üle, et 
kontrollida kasutuspiirangutest 
kinnipidamist. Liikmesriigid koostavad ja 
edastavad komisjonile aruande nende 
kontrollide ulatuse ja tulemuste kohta kuue 
kuu jooksul pärast aruandes käsitletud 
aasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 220 uuesti esitamine. 
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Muudatusettepanek 180

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 68 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu 
võetud määrusega kehtestatakse sätted 
taimekaitsevahendite tootmise, 
pakendamise, märgistamise, ladustamise, 
transpordi, turustamise, koostise, 
paralleelse kaubanduse ja kasutamise 
kontrolli kohta. Samuti sisaldab see sätteid 
teabekogumise ja mürgistuskahtluse 
juhtudest teavitamise kohta.

Vastavalt asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud menetlusele vastu võetud 
määrusega kehtestatakse sätted 
taimekaitsevahendite tootmise, 
pakendamise, märgistamise, ladustamise, 
transpordi, turustamise, koostise, 
paralleelse kaubanduse ja kasutamise 
kontrolli 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 
sisaldab see sätteid teabekogumise ja 
mürgistuskahtluse juhtudest teavitamise 
kohta ning täpsustab meditsiiniasutuste 
nõudel kättesaadavaks tehtavat teavet.

Or. en

Selgitus

Kontrolli puudutavad sätted tuleks sätestada parlamendi ja nõukogu määruses. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 221 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 181

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 73 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 73a
Vananenud pestitsiidide ohutu 

kõrvaldamise fond
Tootjad ja loa valdajad osalevad 
liikmemaksudega fondis, mis katab 
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vananenud pestitsiidide varude 
kõrvaldamise ja hävitamisega seotud 
kulud liikmesriikides ja kolmandates 
riikides. Fondi liikmemaksud jagatakse 
õiglasel ja läbipaistval viisil. 

Or. en

Selgitus

Vananenud pestitsiidide varud on tõsiseks ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale paljudes 
liikmesriikides ja kolmandates riikides. Tootjatelt nõutakse nende ohtlike ainete ohutu 
kõrvaldamise ja hävitamise kulude katmist. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 222 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 182

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 77

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määruse rakendamiseks võib 
komisjon vastavalt artikli 79 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele vastu võtta 
või muuta tehnilisi või muid vajalikke 
juhenddokumente. Komisjon võib paluda 
ametil juhenddokumente ette valmistada 
või nende koostamisel osaleda.

Käesoleva määruse rakendamiseks võib 
komisjon vastavalt artikli 79 lõikes 3 
osutatud regulatiivmenetlusele vastu võtta 
või muuta tehnilisi või muid vajalikke 
juhenddokumente. Komisjon võib paluda 
ametil juhenddokumente ette valmistada 
või nende koostamisel osaleda. Ametil on 
õigus algatada toimeainete riskihinnangu 
juhenddokumentide koostamist või 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus
Toiduohutusametil peaks olema lubatud ise algatada riskihinnangu juhenddokumentide 
koostamist või läbivaatamist.
Esimese lugemise muudatusettepanekul 224 põhinev kompromissmuudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 183

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt f

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

f) määrus, millega kehtestatakse artiklis 
26 osutatud tööprogramm 
taimekaitseainete ja sünergistide 
läbivaatamiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus
See tööprogramm tuleks võtta vastu kaasotsustusmenetlusega.

Nõukogu poolt esitatud uue lõike muudatusettepanek vastavalt esimese lugemise 
muudatusettepanekule 108.

Muudatusettepanek 184

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt l

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

l) artikli 68 kolmandas lõigus osutatud 
kontrolle käsitlev määrus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Määrus kontrolli kohta tuleks vastu võtta kaasotsustusmenetlusega.

Nõukogu poolt esitatud uue lõike muudatusettepanek vastavalt esimese lugemise 
muudatusettepanekule 221.

Muudatusettepanek 185

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 78 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud
nõuandemenetlusele võetakse vastu 

3. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud
kontrolliga regulatiivmenetlusele võetakse 
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määrus, mis sisaldab direktiivi 
91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainete 
loetelu. Need ained loetakse käesoleva 
määruse alusel heakskiidetuks.

vastu määrus, millega direktiivi 
91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainete 
loetelu lisatakse käesoleva määruse IIa 
lisasse. Need ained loetakse käesoleva 
määruse alusel heakskiidetuks.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse 
sätetega.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 226 taasesitamine, millega kaasneb lisamuudatus, et 
tagada kooskõla artikli 13 lõike 2 muudatusettepanekuga, milles sätestatakse toimeainete 
loetelu toomine lisas. 

Muudatusettepanek 186

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 79 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Komitee ja selle töörühmade 
koosolekud on nõudmise korral avatud 
Euroopa Parlamendi liikmetele. 

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluste läbipaistvust tuleb suurendada. Euroopa Parlamendi vaatlejatel peaks 
olema võimalus osaleda komitee ja selle töörühmade koosolekutel. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 228 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 187

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 80 – lõige 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

7. … * kehtestab komisjon loetelu 
direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud 

7. …* kehtestab komisjon loetelu direktiivi 
91/414/EMÜ I lisas esitatud ainetest, mis 



PE412.104v01-00 128/147 PR\740972ET.doc

ET

ainetest, mis vastavad käesoleva määruse II 
lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumidele 
ning mille suhtes kohaldatakse käesoleva 
määruse artikli 50 sätteid.

vastavad käesoleva määruse II lisa punktis 
4 sätestatud kriteeriumidele ning mille 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
artikli 50 sätteid.

 Väljaannete talitus: 78 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

 Väljaannete talitus: 36 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Puudub hea põhjendus, miks peaks asendust vajavate ainete loetelu vastuvõtmiseks ootama 
kuus ja pool aastat. Seda peaks tegema hiljemalt kolme aasta pärast. 

Nõukogu uue lõike muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 188

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 81 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 võib 
liikmesriik viie aasta jooksul pärast 
artiklis 26 osutatud tööprogrammi 
vastuvõtmist anda loa oma territooriumil 
selliste taimekaitsevahendite 
turuleviimiseks, milles sisalduvad 
taimekaitseained ja sünergistid ei ole 
heaks kiidetud, kuid kuuluvad sellesse 
programmi.
2. Erandina artiklist 27 ja ilma et see 
piiraks ühenduse õiguse kohaldamist, 
võivad liikmesriigid kohaldada 
siseriiklikke sätteid abiainete suhtes, mis 
ei ole esitatud III lisas, kuni …*.
Kui liikmesriigil on pärast …* tõsiseid 
kahtlusi, et muu koostisaine, mida ei ole 
III lisas esitatud, võib kujutada tõsist ohtu 
inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale, võib ta ajutiselt keelustada 
kõnealuse muu koostisaine kasutamise 
või piirata selle kasutamist oma 
territooriumil. Ta teatab sellest 
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viivitamata teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile ning põhjendab oma otsust. 
Kohaldatakse artiklit 71.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas varasema muudatusettepanekuga artikli 29 lõike 2 kohta ja selle 
selgitusega.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 229 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 189

Nõukogu ühine seisukoht
Artikkel 82

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon esitab …* Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande lubade vastastikuse 
tunnustamise toimimise kohta ning 
eelkõige selle kohta, kuidas liikmesriigid 
kohaldavad artikli 36 lõikes 3 ja artikli 50 
lõikes 2 osutatud sätteid, ühenduse 
kolmeks tsooniks jagamise kohta, II lisas 
sätestatud toimeainete, taimekaitseainete ja 
sünergistide heakskiitmise kriteeriumite 
kohaldamise kohta ning mõju kohta, mida 
see avaldab põllumajanduse 
mitmekesistamisele ja konkurentsivõimele 
ning inimeste tervisele ja keskkonnale.
Aruandele lisatakse vajaduse korral 
asjakohased seadusandlikud ettepanekud 
kõnealuste sätete muutmiseks.

Komisjon esitab …* Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande lubade vastastikuse 
tunnustamise toimimise kohta ning 
eelkõige selle kohta, kuidas liikmesriigid 
kohaldavad artikli 50 lõikes 2 osutatud 
sätteid II lisas sätestatud toimeainete, 
taimekaitseainete ja sünergistide 
heakskiitmise kriteeriumite kohaldamise 
kohta ning mõju kohta, mida see avaldab 
põllumajanduse mitmekesistamisele ja 
konkurentsivõimele ning inimeste tervisele 
ja keskkonnale. Aruandele lisatakse 
vajaduse korral asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud kõnealuste 
sätete muutmiseks.

Or. en

Selgitus

On seotud artikli 36 lõike 3 osalise väljajätmisega – piirkriteeriumite osas ei tohiks teha
erandeid.

On seotud tsoonide kontseptsiooni väljajätmisega parlamendi poolt esimesel lugemisel. 
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Muudatusettepanek nõukogu esitatud uute sätete muutmiseks.

Muudatusettepanek 190
Nõukogu ühine seisukoht
I lisa 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

I lisa välja jäetud
Tsoon A – põhi

Sellesse tsooni kuuluvad järgmised 
liikmesriigid:
Taani, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi

Tsoon B – keskosa
Sellesse tsooni kuuluvad järgmised 
liikmesriigid:
Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, 
Iirimaa, Luksemburg, Ungari, 
Madalmaad, Austria, Poola, Rumeenia, 
Sloveenia, Slovakkia, Ühendkuningriik

Tsoon C – lõuna
Sellesse tsooni kuuluvad järgmised 
liikmesriigid:
Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, 
Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Malta, 
Portugal

Or. en

Selgitus

Kavandatav tsoonideks jaotamise süsteem on eksitav, kuna see viitab tsoonidele, kus 
puuduvad suhteliselt sarnane põllumajandus, taimetervis ja keskkonnatingimused. 
Kavandatav tsoonideks jagamine kahjustab riiklikku lubade andmist ega 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 kontseptsioonita.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 230 uuesti esitamine. 



PR\740972ET.doc 131/147 PE412.104v01-00

ET

Muudatusettepanek 191

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.2.

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Toimeaine üksi või koos taimekaitseaine 
või sünergistiga kiidetakse heaks üksnes 
juhul, kui ühe või enama esitatud 
kasutusala puhul on kindlaks tehtud, et 
taimekaitsevahend on hea taimekaitsetava 
kohase kasutamise korral ja realistlikes 
kasutustingimustes piisavalt tõhus. Seda 
nõuet hinnatakse kooskõlas artikli 29 
lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite 
hindamise ja lubade andmise ühtsete 
põhimõtetega.

Toimeaine üksi või koos taimekaitseaine 
või sünergistiga kiidetakse heaks üksnes 
juhul, kui suure hulga kasutusalade puhul 
on kindlaks tehtud, et taimekaitsevahend 
on hea taimekaitsetava kohase kasutamise 
korral ja realistlikes kasutustingimustes 
piisavalt tõhus. Seda nõuet hinnatakse 
kooskõlas artikli 29 lõikes 6 osutatud 
taimekaitsevahendite hindamise ja lubade 
andmise ühtsete põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Kõik otsused tuleb teha tegelike kasutustingimuste alusel.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 232 osaline uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 192

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.6.1.

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.6.1. Vajaduse korral määratakse kindlaks 
aktsepteeritav päevane doos (ADI), ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus
(AOEL) ja akuutne standarddoos (ARfD).
Nende väärtuste määramisel tagatakse 
vähemalt 100 ühiku suurune nõuetekohane 
ohutusvaru, võttes arvesse mõju laadi ja 
raskust ning teatavate elanikkonnarühmade 
vastuvõtlikkust.

3.6.1. Vajaduse korral määratakse kindlaks 
aktsepteeritav päevane doos (ADI), ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus
(AOEL) ja akuutne standarddoos (ARfD).
Nende väärtuste määramisel tagatakse 
vähemalt 100 ühiku suurune nõuetekohane 
ohutusvaru, võttes arvesse mõju laadi ja 
raskust, võimalikku koosmõju ning 
teatavate eriti ohustatud
elanikkonnarühmade vastuvõtlikkust.

Or. en
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Selgitus

Arvesse tuleb võtta nii võimalikku koosmõju kui ka eriti ohustatud elanikkonnarühmi.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 300 osaline uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 193

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.6.5.

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.6.5. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui 
ühenduse või rahvusvaheliselt kokku 
lepitud katsejuhendite hindamise või 
muude kättesaadavate andmete ja teabe, 
sealhulgas ameti teostatud teaduskirjanduse 
ülevaate kohaselt läbi viidud hindamise 
põhjal ei leita sellel olevat endokriinseid 
häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad
avaldada inimestele kahjulikku mõju, 
välja arvatud juhul, kui inimeste 
kokkupuude selle taimekaitsevahendis 
sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergistiga kavandatavates realistlikes 
kasutustingimustes on väheoluline, kuna 
vahendit kasutatakse suletud süsteemis või 
muudes tingimustes, mis välistavad 
kokkupuute inimestega ning asjaomase 
toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti 
jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi 
väärtust, mis on kehtestatud määruse (EÜ) 
nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b 
kohaselt.

3.6.5. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui 
ühenduse või rahvusvaheliselt kokku 
lepitud katsejuhendite hindamise või 
muude kättesaadavate andmete ja teabe, 
sealhulgas ameti teostatud teaduskirjanduse 
ülevaate kohaselt läbi viidud hindamise 
põhjal ei leita sellel olevat endokriinseid 
häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad
olla inimestele toksilised, sealhulgas 
embrüonaalse/lootelise elu ajal ja/või 
lapsepõlves, ning samuti võetakse arvesse 
tõenäolist koosmõju, välja arvatud juhul, 
kui inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergistiga 
kavandatavates realistlikes 
kasutustingimustes on väheoluline, kuna 
vahendit kasutatakse suletud süsteemis või 
muudes tingimustes, mis välistavad 
kokkupuute inimestega ning asjaomase 
toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti 
jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi 
väärtust, mis on kehtestatud määruse (EÜ) 
nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Arvestades sisesekretsioonsüsteemi kahjustada võivate ainete potentsiaalset kahjulikkust, 
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peaks piisama sellest, kui tõendatakse, et need võivad olla toksilise mõjuga. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 300 osaline uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 194

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.6.5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.6. Mõju inimese tervisele 3.6. Mõju inimese tervisele

3.6.5 a. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, 
kui hindamise või muude kättesaadavate 
andmete ja teabe, sealhulgas 
teaduskirjanduse ülevaate kohaselt läbi 
viidud hindamise põhjal ei leita, et see 
põhjustaks inimeste arengule 
neurotoksilist või immunotoksilist mõju, 
võttes arvesse kokkupuudet 
embrüonaalse/lootelise elu ajal ja/või 
lapsepõlves, ning samuti tõenäolist 
koosmõju, välja arvatud juhul, kui 
inimeste kokkupuude selle 
taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergistiga 
kavandatavates realistlikes 
kasutustingimustes on väheoluline, kuna 
vahendit kasutatakse suletud süsteemis 
või muudes tingimustes, mis välistavad 
kokkupuute inimestega, ning asjaomase 
toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti 
jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi 
väärtust, mis on kehtestatud määruse 
(EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti 
b kohaselt.

Or. en

Selgitus

Neuroloogilised ja immuunsüsteemi mõjutavad haigused on sagenemas. Sellise mõjuga aineid 
ei tohiks heaks kiita.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 300 osaline uuesti esitamine. 
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Muudatusettepanek 195

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punktid 3.7.1, 3.7.1.1 ja 3.7.1.2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.7.1. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergisti kiidetakse heaks ainult siis, kui 
seda ei peeta püsivaks orgaaniliseks 
saasteaineks.

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

Püsiv orgaaniline saasteaine on aine, mis 
vastab kõigile kolmele allpool esitatud 
kriteeriumile:

Püsiv orgaaniline saasteaine on aine, mis 
vastab kõigile kolmele allpool esitatud 
kriteeriumile:

3.7.1.1. Püsivus 3.7.1.1. Püsivus

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist, 
mis vastab püsivuskriteeriumile, kui on 
tõendatud, et selle poolestusaeg (DT50) 
vees on pikem kui kaks kuud või et selle 
DT50 pinnases on pikem kui kuus kuud 
või et selle DT50 settes on pikem kui kuus 
kuud.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist 
vastab püsivuskriteeriumile, kui:

- on tõendatud, et selle poolestusaeg 
(DT50) vees on pikem kui kaks kuud või 
et selle DT50 pinnases on pikem kui kuus 
kuud või et selle DT50 settes on pikem kui 
kuus kuud; või
- on tõendatud, et toimeaine on muul viisil 
püsiv, nii et teda võiks lugeda kuuluvaks 
püsivate orgaaniliste saasteainete 
konventsiooni alla; või

3.7.1.2. Bioakumuleeruvus 3.7.1.2. Bioakumuleeruvus
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist 
vastab bioakumulatsiooni kriteeriumile, 
kui:

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist 
vastab bioakumulatsiooni kriteeriumile, 
kui:

- on tõendatud, et selle 
biokontsentratsiooni tegur või 
bioakumulatsiooni tegur veeloomades on 
suurem kui 5 000 või kui sellised andmed 
puuduvad, siis et selle jaotuskoefitsient n-
oktanool/vesi (log Ko/w) on suurem kui 5,

- on tõendatud, et selle 
biokontsentratsiooni tegur või 
bioakumulatsiooni tegur veeloomades on 
suurem kui 2 000 või kui sellised andmed
puuduvad, siis et selle jaotuskoefitsient n-
oktanool/vesi (log Ko/w) või selle 
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või jaotuskoefitsient n-oktanool/õhk (log 
Ko/a) on suurem kui 5, või

- on tõendatud, et toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist on muul 
põhjusel probleemne, näiteks kõrge 
bioakumulatsioon muudes liikides kui 
sihtliigid, kõrge toksilisus või 
ökotoksilisus.

- on tõendatud, et toimeaine, 
taimekaitseaine või sünergist on muul 
põhjusel probleemne, näiteks kõrge 
bioakumulatsioon muudes liikides kui 
sihtliigid, kõrge toksilisus või 
ökotoksilisus. või

- elustiku seireandmetel põhinev 
tõendusmaterjal osutab sellele, et 
toimeaine bioakumulatsiooni potentsiaal 
on piisav selleks, et seda võiks lugeda 
kuuluvaks püsivate orgaaniliste 
saasteainete konventsiooni alla;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse määrus kooskõlla Stockholmi konventsiooni D lisa 
sätetega, milles samuti lubatakse muud tõendusmaterjali peale teatud katsete.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 230 osaline uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 196

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.2 – sissejuhatus – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.7.2. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui 
seda ei peeta püsivaks, 
bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

3.7.2. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist  kiidetakse heaks ainult siis, kui 
seda ja selle muundumissaadusi või jääke
ei peeta püsivateks, bioakumuleeruvateks 
ja toksilisteks aineteks.

Or. en

Selgitus
Oluline on määrusesse sisse võtta muundumissaadused ja jäägid.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 235 osaline uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 197

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.2.1 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year. The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that 
even well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence and not just tick-box test results that are 
often not available or not even applicable.
Reinstating first reading Amendment 236.

Muudatusettepanek 198

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.2.2 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

See vastab ka bioakumulatsiooni 
kriteeriumile, kui on olemas tõendeid 
väga suurest bioakumulatsioonist teistes 
liikides või kui seireandmed elustikus 
näitavad, et aine bioakumulatsiooni 
potentsiaal on piisav selleks, et olla 
probleemne.

Or. en

Selgitus

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
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review within 1 year. The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that 
even well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence and not just tick-box test results that are 
often not available or not even applicable.
Reinstating first reading Amendment 237.

Muudatusettepanek 199

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.2.3 – teine taane

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

– aine klassifitseeritakse (1. või 2. 
kategooria) kantserogeense, (1. või 2. 
kategooria) mutageense või (1., 2. või 3. 
kategooria) reproduktiivtoksilise ainena või

– aine klassifitseeritakse (1., 2. või 3. 
kategooria) kantserogeense, (1., 2. või 3.
kategooria) mutageense või (1., 2. või 3. 
kategooria) reproduktiivtoksilise ainena,
või

Or. en

Selgitus

On raske mõista, miks 3. kategooria on lisatud ainete puhul, mis on reproduktiivtoksilised, 
kuid mitte kartsinogeensete või mutageensete ainete puhul.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 238 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 200

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.3 – sissejuhatus – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.7.3. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks ainult siis, 
kui seda ei peeta väga püsivaks ja väga
bioakumuleeruvaks aineks.

3.7.3. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist  kiidetakse heaks ainult siis, kui 
seda ja selle muundumissaadusi või jääke
ei peeta väga püsivateks ja väga
bioakumuleeruvateks aineteks.

Or. en
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Selgitus
Oluline on määrusesse sisse võtta muundumissaadused ja jäägid.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 239 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 201

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.3.1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

See vastab ka kriteeriumile „väga püsiv”, 
kui on olemas tõendeid, et aine on muidu 
piisavalt suure püsivusega selleks, et olla 
probleemne.

Or. en

Selgitus

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year. The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that 
even well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence and not just tick-box test results that are 
often not available or not even applicable.
Reinstating first reading Amendment 240.

Muudatusettepanek 202

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.7.3.2 – esimene a lõik  (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

See vastab ka kriteeriumile „väga 
bioakumuleeruv”, kui on olemas tõendeid 
väga suure bioakumulatsiooni kohta 
teistes liikides või kui seireandmed 
elustikus näitavad, et aine 
bioakumulatsiooni potentsiaal on piisav 
selleks, et olla probleemne.
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Or. en

Selgitus

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year. The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that 
even well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence and not just tick-box test results that are 
often not available or not even applicable.
Reinstating first reading Amendment 241.

Muudatusettepanek 203

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.8.1.

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.8.1. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks üksnes siis, kui 
riskide hindamine tõestab, et toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldava 
taimekaitsevahendi kavandatavates 
realistlikes kasutustingimustes on ohud 
vastuvõetavad vastavalt artikli 29 lõikes 6 
osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja 
lubade andmise ühtsetes põhimõtetes 
sätestatud kriteeriumitele. Hindamisel peab 
arvesse võtma mõju tõsidust, andmete 
ebatäpsust ning organismirühmade arvu, 
mida toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergisti kavandatav kasutus eeldatavalt 
negatiivselt mõjutab.

3.8.1. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist kiidetakse heaks üksnes siis, kui 
riskide hindamine tõestab, et toimeainet, 
taimekaitseainet või sünergisti sisaldava 
taimekaitsevahendi kavandatavates 
realistlikes kasutustingimustes on ohud 
vastuvõetavad vastavalt artikli 29 lõikes 6 
osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja 
lubade andmise ühtsetes põhimõtetes 
sätestatud kriteeriumitele. Hindamisel peab 
arvesse võtma mõju tõsidust, sealhulgas 
bioloogilisele mitmekesisusele, andmete 
ebatäpsust ning organismirühmade arvu, 
mida toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergisti kavandatav kasutus eeldatavalt 
negatiivselt mõjutab.

Or. en

Selgitus

Määrus peab aitama kaasa pikaajalisele bioloogilise mitmekesisuse kaitsele. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 242 osaline uuesti esitamine. 
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Muudatusettepanek 204

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.8.2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.8.2 a. Toimeaine, taimekaitseaine või 
sünergist  kiidetakse heaks ainult juhul, 
kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku 
lepitud katsejuhenditel ning muudel 
kättesaadavatel andmetel ja teabel, 
sealhulgas teaduskirjanduse ülevaatel 
põhineva hindamise alusel ei loeta seda 
mesilaste suhtes mürgiseks ja selle 
ohukoefitsient on väiksem kui 50.

Or. en

Selgitus

Uuringud on näidanud, et taimekaitsevahenditega kokku puutunud mesilased kaotavad 
orienteerumisvõime. Loa andmisel arvestatakse vahendi mürgist mõju mesilastele.
Ohukoefitsient on väga kasulik näitaja aine mürgisuse arvutamisel mesilastele ning seda 
tuleks riskihindamisel seetõttu otseselt arvesse võtta.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 244 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 205

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.9.

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist 
kiidetakse heaks ainult siis, kui 
riskihindamise ja jõustamise eesmärgil on 
võimalik vajaduse korral kehtestada 
jääkide määratlus.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist
kiidetakse heaks ainult siis, kui 
riskihindamise ja jõustamise eesmärgil on 
võimalik kehtestada jääkide määratlus ja 
üldkasutatavad analüütiliste meetoditega 
on võimalik neid tuvastada.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse kõnealusesse artiklisse kaks mõõdet. Esiteks peab 
kõigil loa saanud taimekaitsevahenditel olema jääkide määratlus. Teiseks peab olema 
võimalik tavaliste laboriseadmetega tuvastada ja mõõta kõiki turul olevate ainete jääke, mis 
praegu nii ei ole. Tavaliste laboriseadmetega on võimalik avastada vaid veidi üle 100 aine, 
kuid turul on palju rohkem aineid, mis praegu on nõuetele vastavuse tagamise ja seire mõttes 
„nähtamatud”. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 245 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 206

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.9 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.9 a. Mõju toiduahelale
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist   
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 seda mõju 
ökosüsteemile vähendamis- ja 
hüvitamissüsteemi kaudu.

Or. en

Selgitus

Paljudel pestitsiididel on kaudne mõju ökosüsteemile, näiteks toiduahela mõju kaudu 
(röövlindude toiduks olevate putukate arvu tohutu vähendamise tõttu vähenenud lindude 
populatsioon põllumajandus-ökosüsteemis). Seda mõju võib hinnata teadusliku metoodikaga, 
mida on kirjeldatud järgmises väljaandes: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): 
Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 246 uuesti esitamine. 
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Muudatusettepanek 207

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 3.9 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3.9 b. Prioriteetsete ainete väljajätmine
Euroopa Liidu poolt ratifitseeritud 
asjakohaste rahvusvaheliste lepingutega 
kehtestatud prioriteetses loetelus või 
direktiivile 2000/60/EÜ lisatud 
veepoliitika prioriteetsete ainete loetelus 
sisalduvaid aineid ei tohiks heaks kiita. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse määrus kooskõlla kehtivate õigusaktidega ja vee 
raamdirektiiviga.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 247 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 208

Nõukogu ühine seisukoht
II lisa – punkt 4 – sissejuhatus ja esimesed kolm taanet

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Asendust vajav aine 4. Asendust vajav aine

Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt
heaks asendust vajava ainena, kui üks 
järgnevatest tingimustest on täidetud:

Toimeaine määratletakse artikli 24 
kohaselt asendust vajava ainena, kui üks 
järgnevatest tingimustest on täidetud:

– selle aktsepteeritav päevane doos (ADI), 
akuutne standarddoos (ARfD) või ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus
(AOEL) on oluliselt väiksem kui enamikul 
heakskiidetud toimeainetel
ainerühmades/kasutusliikides;

– selle aktsepteeritav päevane doos (ADI), 
akuutne standarddoos (ARfD) või ainega 
kokkupuutumise vastuvõetav ulatus
(AOEL) on väiksem kui enamikul 
heakskiidetud toimeainetel, võttes arvesse 
elanikke, kõrvalseisjaid ja kõige 
tundlikumaid elanikkonnarühmi;

– see vastab kahele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise ainena 
klassifitseerimise kriteeriumile;

– see vastab ühele püsiva, 
bioakumuleeruva ja toksilise ainena 
klassifitseerimise kriteeriumile;
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– see kaldub leostuma põhjavette;
– on alust mureks seoses kriitiliste mõjude 
laadiga (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis koos 
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega
võivad tekitada kasutusolukordi, mis 
võivad siiski kujuneda probleemseteks, 
sealhulgas osutuda suureks 
potentsiaalseks ohuks põhjaveele, isegi 
vaatamata väga rangetele 
riskiohjamismeetmetele (näiteks 
ulatuslikud isikukaitsevahendid või väga 
suured puhvertsoonid);

– on alust mureks seoses kriitiliste mõjude
ja omaduste laadiga, mis võivad tuua 
kaasa väga ranged riskijuhtimismeetmed 
(näiteks ulatuslikud isikukaitsevahendid 
või väga suured puhvertsoonid);

– sellel on hindamise ja teiste 
kättesaadavate andmete ning 
kättesaadava teabe, sealhulgas 
teaduskirjanduse ülevaate kohaselt 
võimalik kahjulik mõju 
sisesekretsioonisüsteemile, 
neurotoksilised või immunotoksilised 
omadused täiskasvanutel või arenemiseas;

Or. en

Selgitus

Aineid, mille kohta on tõendeid, et neil on kahjulik mõju sisesekretsioonisüsteemile või 
neurotoksilised või immunotoksilised omadused, ei kiideta heaks. Ained, millel võivad olla 
sellised omadused, kuid mille kohta ei ole selgeid tõendeid, eriti kui kokkupuude toimub 
inimese arengufaasis, tuleks lugeda asendust vajavateks aineteks. Eritähelepanu tuleb 
pöörata neurotoksilisele mõjule inimese arengufaasis.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 248 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 209

Nõukogu ühine seisukoht
II a lisa (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu toimeainetest, mille lisamine 

taimekaitsevahenditele on heaks kiidetud
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Or. en

Selgitus

Heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse tuleks säilitada.
Esimese lugemise muudatusettepaneku 249 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 210

Nõukogu ühine seisukoht
III lisa – pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Loetelu artiklis 27 osutatud muudest 
koostisainetest, mille lisamine 
taimekaitsevahenditele ei ole lubatud

Loetelu muudest koostisainetest,
taimekaitseainetest ja sünergistidest, mille 
lisamine taimekaitsevahenditele on heaks 
kiidetud

Or. en

Selgitus

Muudel koostisainetel võib olla mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seetõttu vajavad need 
heakskiitmist ja lubatud ainete loetellu lisamist. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 250 uuesti esitamine. 

Muudatusettepanek 211

Nõukogu ühine seisukoht
IV lisa – punkt 1 – esimene -1 lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriik teeb võrdleva hindamise, kui 
ta hindab taimekaitsevahendi loataotlust. 
Kõnealuses protsessis tuleks anda 
prioriteet taimekaitsevahenditele, mis 
sisaldavad asendamist vajava ainena 
heakskiidetud toimeainet.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid ei pruugi heaks kiita isegi neid tooteid, mis ei sisalda asendamist vajavat ainet, 
kui turul on olemas ohutumad alternatiivid.  Liikmesriikidel peaks soovi korral olema õigus 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse eesmärgil laiendada praegust ELi asendamist vajavate 
ainete loetelu. Võrdleval hindamisel ja asendamisel peab siiski prioriteetseks pidama 
asendamist vajavaid aineid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 251 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 212

Nõukogu ühine seisukoht
IV lisa – punkt 1 – alapunktid b ja c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) asendamist kohaldatakse ainult selliste 
taimekaitsevahendite puhul, mille 
kasutamine kujutab oluliselt suuremat 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, 
ning

b) liikmesriigid võivad asendada kõik 
toimeained, 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 praktilise kasutamise 
kogemusi, kui selliseid kogemusi ei ole 
juba kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ei pruugi heaks kiita isegi neid tooteid, mis ei sisalda asendamist vajavat ainet, 
kui turul on olemas ohutumad alternatiivid.  Liikmesriikidel peaks soovi korral olema õigus 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse eesmärgil laiendada praegust ELi asendamist vajavate 
ainete loetelu. Võrdleval hindamisel ja asendamisel peab siiski prioriteetseks pidama 
asendamist vajavaid aineid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 251 osaline uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 213

Nõukogu ühine seisukoht
IV lisa – punkt 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Pädevad asutused teevad riskiastme olulise 
erinevuse kindlaks igal üksikjuhul eraldi.
Arvesse võetakse toimeaine ja 
taimekaitsevahendi omadusi ning 
võimalust, et sellega puutuvad toidu, 
sööda, joogivee või keskkonna kaudu 
otseselt või kaudselt kokku elanikkonna 
erinevad rühmad (professionaalsed või 
mitteprofessionaalsed kasutajad, kõrvalised 
isikud, töötajad, elanikud, teatavad 
haavatavamad rühmad või tarbijad).
Samuti kaalutakse teisi tegureid, näiteks 
kehtestatud kasutuspiirangute rangus ning 
ettenähtud isikukaitsevahendid.

Pädevad asutused teevad riskiastme olulise 
erinevuse, eelkõige terviseriski puhul,
kindlaks igal üksikjuhul eraldi, võttes 
arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja 
koostoimelisi mõjusid. Arvesse võetakse 
toimeaine ja taimekaitsevahendi omadusi 
ning võimalust, et sellega puutuvad toidu, 
sööda, joogivee või keskkonna kaudu 
otseselt või kaudselt kokku elanikkonna 
erinevad rühmad (professionaalsed või 
mitteprofessionaalsed kasutajad, kõrvalised 
isikud, töötajad, elanikud, teatavad 
haavatavamad rühmad või tarbijad).
Samuti kaalutakse teisi tegureid, näiteks 
kehtestatud kasutuspiirangute rangus ning 
ettenähtud isikukaitsevahendid.

Keskkonna puhul peetakse vajaduse korral
oluliseks riskiastme erinevuseks seda, kui 
erinevate taimekaitsevahendite mürgisuse 
ja kokkupuute ulatus (TER) on vähemalt
10.

Keskkonna puhul, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja 
koostoimelisi mõjusid, peetakse oluliseks 
riskiastme erinevuseks seda, kui erinevate
toimeainete prognoositav sisaldus 
keskkonnas (PEC) ja arvutuslik 
mittetoimiv sisaldus (PNEC) erinevad
vähemalt kolmekordselt.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta taimekaitsevahendite koosmõju. 
PECi ja PNECi kümnekordne erinemine piirab tarbetult asendamist vajavate ainete hulka. 
Esimese lugemise muudatusettepaneku 252 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 214

Nõukogu ühine seisukoht
IV lisa – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Võrdlevas hindamises võetakse arvesse 
lubatud kasutust vähelevinud või väikese 
kasvupinnaga kultuuridel.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 253 uuesti esitamine.
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