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I
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

MÄÄRUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1107/2009,
21. oktoober 2009,
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta
30. mai 2002. aasta resolutsioonis (5) ja nõukogu oma
12. detsembri 2001. aasta järeldustes komisjonil direktiiv
91/414/EMÜ läbi vaadata ning määrasid kindlaks rea
küsimusi, millega komisjon peaks tegelema.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 37 lõiget 2, artiklit 95 ning artikli 152 lõike 4 punkti b,
(3)

Direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamise käigus saadud koge
musi ning teaduse ja tehnika hiljutist arengut silmas
pidades tuleks kõnealune direktiiv asendada.

(4)

Lihtsustamise huvides peaks uue õigusaktiga tunnistama
kehtetuks ka nõukogu 21. detsembri 1978. aasta direk
tiivi 79/117/EMÜ (millega keelatakse teatavaid toimeai
neid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja
kasutamine) (6).

(5)

Uue õigusakti kohaldamise lihtsustamiseks ja ühtsuse
tagamiseks liikmesriikides peaks see olema määruse
vormis.

(6)

Taimekasvatusel on ühenduses väga tähtis koht. Üks täht
samaid viise taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks
kahjulike organismide, sealhulgas umbrohu eest ning
põllumajandusliku tootmise parandamiseks on taimekait
sevahendite kasutamine.

(7)

Taimekaitsevahendid võivad siiski avaldada taimekasvatu
sele ka kahjulikku mõju. Nende kasutamisega võivad
kaasneda riskid ja ohud inimestele, loomadele ja kesk
konnale, eriti kui vahendid lastakse turule ilma ametlike
katsete ja lubadeta ning kui neid kasutatakse valesti.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 91/414/EMÜ
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (4) on sätes
tatud taimekaitsevahendite ja neis sisalduvate toimeainete
suhtes kehtivad eeskirjad.

(2)

Tulenevalt direktiivi 91/414/EMÜ alusel komisjoni
esitatud eduaruandest palus Euroopa Parlament oma

(1) ELT C 175, 27.7.2007, lk 44.
(2) ELT C 146, 30.6.2007, lk 48.
(3) Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta arvamus (ELT C 263
E, 16.10.2008, lk 181), nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine
seisukoht (ELT C 266 E, 21.10.2008, lk 1) ja Euroopa Parlamendi
13. jaanuari 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni aval
damata). Nõukogu 24. septembri 2009. aasta otsus.
(4) EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(5) ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 173.
(6) EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36.
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(8)

(9)

(10)
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Käesoleva määruse eesmärk on tagada inimeste ja
loomade tervise ning keskkonna kaitse kõrge tase ning
samal ajal tagada ühenduse põllumajanduse konkurentsi
võime. 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 lastavad ained või tooted ei
avalda kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele
ega lubamatut mõju keskkonnale.

178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud
menetlused) (1) asutatud Euroopa Toiduohutusamet (edas
pidi „amet”) tegema sõltumatu teadusliku hindamise.
Tuleks selgitada, et amet tegeleb riskihindamisega, samal
ajal kui komisjon peaks tegelema riskijuhtimisega ning
langetama toimeaine kohta lõpliku otsuse. Lisada tuleks
sätted hindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks.

(13)

Eetilistel põhjustel ei tohiks toimeaine ja taimekaitseva
hendi hindamine tugineda katsetele või uuringutele,
millega kaasneb toimeaine või taimekaitsevahendi tahtlik
manustamine inimestele eesmärgiga teha kindlaks, milline
on toimeaine „mitteavalduva mõju tase” inimestel. Samuti
ei tohiks toimeainete ja taimekaitsevahendite ohutusvaru
vähendamiseks kasutada inimestega tehtud toksikoloogi
lisi uuringuid.

(14)

Toimeainete heakskiitmise kiirendamiseks tuleks eri
menetlusetappidele määrata ranged tähtajad.

(15)

Ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg
olema ajaliselt piiratud. Heakskiidu kehtivusaeg peaks
olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tule
nevate võimalike ohtudega. Otsuse tegemisel heakskiidu
pikendamise kohta tuleks arvesse võtta vastavaid aineid
sisaldavate taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel
saadud kogemusi ning teaduse ja tehnoloogia ala arengut.
Heakskiitu võiks pikendada kuni viieteistkümneks
aastaks.

(16)

Tuleks sätestada võimalus toimeaine heakskiidu muutmi
seks või tagasivõtmiseks juhtudel, kui heakskiitmiseks
vajalikud kriteeriumid ei ole enam täidetud või kui on
ohus vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta direktiivile 2000/60/EÜ (millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraa
mistik) (2).

(17)

Mõne toimeaine hindamine võib näidata, et see kujutab
märksa väiksemat ohtu kui muud ained. Selleks et
soodustada niisuguse aine kasutamist taimekaitsevahendi
koostises, on asjakohane sellised ained kindlaks määrata
ning lihtsustada neid sisaldavate taimekaitsevahendite
turulelaskmist. Madala riskiastmega taimekaitsevahendite
turulelaskmiseks tuleks luua stiimulid.

Selleks et kõrvaldada võimalikult palju taimekaitsevahen
ditega kauplemisel esinevaid takistusi, mis tulenevad liik
mesriikide erinevast kaitsetasemest, tuleks käesoleva
määrusega kehtestada ka ühtlustatud eeskirjad toimeai
nete heakskiitmiseks ja taimekaitsevahendite turulelaskmi
seks, sealhulgas lubade vastastikuse tunnustamise ja paral
leelse kaubanduse eeskirjad. Käesoleva määruse eesmärk
on seega suurendada nende toodete vaba liikumist ja
kättesaadavust liikmesriikides.

Taimekaitsevahendite koostises tuleks kasutada ainult
selliseid aineid, mille puhul on tõendatud, et need on
taimekasvatusele selgelt kasulikud ning et nende kasuta
mine 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 mitteluba
tavuse üle otsustada ühenduse tasandil ühtlustatud kritee
riumide alusel. Kõnealuseid kriteeriume tuleks kohaldada
toimeaine esmase heakskiitmise suhtes vastavalt käesole
vale määrusele. Juba heaks kiidetud toimeainete suhtes
tuleks neid kriteeriume kohaldada heakskiidu pikenda
mise või läbivaatamise ajal.

(11)

Tuleks edendada loomi mittekasutavate katsemeetodite
arendamist, et saada inimesega seonduvat ohutusteavet
ning asendada praegu kasutusel olevad loomkatsed.

(12)

Prognoositavuse, tõhususe ja ühtsuse huvides tuleks sätes
tada üksikasjalik menetlus hindamaks, kas toimeainet on
võimalik heaks kiita. Tuleks kindlaks määrata andmed,
mida huvitatud isikud peaksid aine heakskiitmiseks
esitama. Arvestades heakskiitmise menetlusega seotud
töö hulka, on asjakohane, et neid andmeid hindab liik
mesriik, kes tegutseb ühenduse referentliikmesriigina.
Hindamise ühtsuse tagamiseks peaks Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr
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(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(2) EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
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(18)

(19)

(20)

(21)
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Teatavad ained, mida valdavalt taimekaitsevahendina ei
kasutata, võivad olla kasulikud ka taimekaitses, kuid
nendele heakskiidu taotlemiseks ei pruugi olla piisaval
määral majanduslikku huvi. Seetõttu tuleks konkreetsete
sätetega tagada, et oleks lubatud ka selliste ainete heaks
kiitmine taimekaitses kasutamiseks / taimekaitse otstarbel,
kui nendega kaasnevad ohud on vastuvõetavad.

Mõned toimeained, millel on teatavad omadused, tuleks
ühenduse tasandil kindlaks määrata kui asendust vajavad.
Liikmesriigid peaksid regulaarselt uurima niisuguseid
toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid eesmärgiga
asendada need taimekaitsevahenditega, mis sisaldavad
väiksemaid riskide vähendamise meetmeid nõudvaid
toimeaineid, või mittekeemiliste kontrolli- või tõkestus
meetoditega.

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

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

(22)

Taimekaitsevahendid võivad sisaldada ka muid koostisai
neid. Asjakohane on esitada selliste muude koostisainete
loetelu, mida ei tohi taimekaitsevahendite koostises kasu
tada.

(23)

Toimeaineid sisaldavad taimekaitsevahendid võivad
esineda mitmes eri formulatsioonis ning neid on
võimalik kasutada mitmesugustel taimedel ja taimsetel
saadustel, erinevates põllumajandus-, taimetervise- ning
keskkonnatingimustes, sealhulgas kliimatingimustes.
Seetõttu peaksid taimekaitsevahendite lubasid andma liik
mesriigid.

(24)

Lubade andmist reguleerivad sätted peavad tagama range
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 turulelaskmist tõendada, et need on
taimekasvatusele selgelt kasulikud ning need ei avalda
mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele,
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sealhulgas haavatavatele elanikkonnarühmadele,
mingit lubamatut mõju keskkonnale.

ega

(25)

Prognoositavuse, tõhususe ja ühtsuse huvides tuleks
ühtlustada taimekaitsevahendite lubade andmise kritee
riumid, menetlused ja tingimused, võttes arvesse inimeste
ja loomade tervise ning keskkonna kaitse üldpõhimõtteid.

(26)

Juhul kui heakskiitmisotsust ei saa taotlejast mittesõltu
vatel põhjustel teha ettenähtud aja jooksul, peaksid liik
mesriigid saama anda ajutisi lube piiratud ajavahemikuks,
et hõlbustada üleminekut käesoleva määrusega sätestatud
heakskiitmismenetlusele. Käesoleva määruse kohasel
toimeainete heakskiitmisel saadud kogemusi silmas
pidades tuleks ajutisi lubasid käsitlevate sätete kohalda
mine lõpetada või seda tuleks vajaduse korral pikendada
viie aasta pärast.

(27)

Taimekaitsevahendis sisalduvaid toimeaineid on võimalik
toota erinevate tootmisprotsesside abil, mistõttu nende
spetsifikatsioonid võivad olla erinevad. Sellised erinevused
võivad avaldada mõju ka ohutusele. Tõhususe tagamiseks
tuleks sätestada ühenduse tasandil ühtlustatud menetlus
nende erinevuste hindamiseks.

(28)

Liikmesriikidevahelist head halduskoostööd tuleks
suurendada lubade andmise menetluse kõigil etappidel.

(29)

Vastastikuse tunnustamise põhimõte on üks vahenditest,
millega tagatakse kaupade vaba liikumine ühenduse
piires. Et vältida tehtud töö kordamist, vähendada töös
tuse ja liikmesriikide halduskoormust ning näha ette
taimekaitsevahendite ühtlasem kättesaadavus, peaksid
ühe liikmesriigi antud lubasid tunnustama ka teised liik
mesriigid, kus põllumajandus-, taimetervise- ja keskkon
natingimused, sealhulgas kliimatingimused, on võrrel
davad. Seetõttu tuleks ühendus jagada selliste võrrelda
vate tingimustega tsoonideks, et soodustada sellist vastas
tikust tunnustamist. Ühe või mitme liikmesriigi territoo
riumile iseloomulikud keskkonna- või põllumajandustin
gimused võivad siiski tingida, et liikmesriigid tunnustavad
taotluse korral teise liikmesriigi väljastatud luba,
muudavad seda või keelduvad taimekaitsevahendile loa
andmisest oma territooriumil, kui see on põhjendatud
spetsiifiliste keskkonna- või põllumajandustingimuste
tõttu või kui ei ole võimalik saavutada käesoleva määru
sega nõutud inimeste ja loomade tervise ning keskkonna
kaitse kõrget taset. Samuti peaks olema võimalik kehtes
tada asjakohaseid tingimusi seoses Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi
2009/128/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tegevus
raamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutami
seks) (1) kohaselt vastu võetud riiklikus tegevuskavas
sätestatud eesmärkidega.

(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 71.
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(30)

Teatavate kasutusalade puhul on tootjate majanduslik
huvi loa taotlemise vastu piiratud. Tagamaks, et taime
kaitsevahendite vähene kättesaadavus ei hakkaks
ohustama põllumajanduse ja taimekasvatuse mitmekesis
tamist, tuleks kehtestada erieeskirjad vähe levinud või
väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks.

(31)

Kui identsed taimekaitsevahendid on lubatud eri liikmes
riikides, tuleks käesoleva määrusega sätestada paralleelse
kaubanduse loa andmise lihtsustatud kord, et hõlbustada
selliste toodetega kauplemist liikmesriikide vahel.

(32)

Liikmesriikidel tuleks lubada erandjuhtudel anda luba
taimekaitsevahenditele, mis ei vasta käesolevas määruses
sätestatud tingimustele, kui see on vajalik taimekasvatu
sele või ökosüsteemidele avalduva ohu (või ohustatuse)
tõttu, mida ei ole võimalik ühegi muu mõistliku vahen
diga ohjata. Sellised ajutised load tuleks läbi vaadata
ühenduse tasandil.

(33)

Seemneid käsitlevate ühenduse õigusaktidega sätestatakse
seemnete vaba liikumine ühenduse piires, aga need õigus
aktid ei sisalda taimekaitsevahenditega töödeldud seem
neid käsitlevaid erisätteid. Kõnealused sätted tuleks seepä
rast lisada käesolevasse määrusesse. Kui töödeldud
seemned ohustavad tõsiselt inimeste või loomade tervist
või keskkonda, peaks liikmesriikidel olema võimalus
võtta kaitsemeetmeid.

(34)

Innovatsiooni soodustamiseks tuleks kehtestada eriees
kirjad, mis lubavad taimekaitsevahendite kasutamist
eksperimentides ka juhul, kui neile ei ole veel luba antud.

(35)

Inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse kõrge
taseme tagamiseks tuleks taimekaitsevahendeid kasutada
nõuetekohaselt, vastavalt nende loale, võttes arvesse in
tegreeritud taimekaitse põhimõtteid ning eelistades
võimaluse korral mittekeemilisi ja looduslikke alterna
tiive. Nõukogu peaks lisama nõukogu 29. septembri
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtes
tatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldata
vate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetus
kavad põllumajandustootjate jaoks) (1) III lisas osutatud
kohustuslikesse haldusnõuetesse integreeritud taimekaitse
põhimõtted, sealhulgas hea taimekaitsetava ning taime
kaitse, taimekahjustajate tõrje ja põllukultuuride majanda
mise mittekeemilised meetodid.

(36)

Lisaks käesolevale määrusele ja direktiivile 2009/128/EÜ
on pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks vastu

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.

24.11.2009

võetud temaatiline strateegia. Kõnealuste aktide vahel
kooskõla saavutamiseks peaks kasutaja toote märgistuselt
teada saama, kus, millal ja mis tingimustel võib taime
kaitsevahendit kasutada.

(37)

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

(38)

Taimekaitsevahendi tõhususe suurendamiseks võib kasu
tada abiaineid. Nende turulelaskmine ja kasutamine tuleks
keelata, kui need sisaldavad mõnda muud koostisainet,
mis on keelatud. Tuleks kehtestada lubade andmise tehni
lised eeskirjad.

(39)

Uuringud kujutavad endast suurt investeeringut. Teadus
uuringute soodustamiseks tuleks seda investeeringut
kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida võimalust, et ühe taot
leja poolt liikmesriigile esitatud katseid ja uuringuid, mis
ei hõlma selgroogseid loomi, mida tuleb kohustuslikus
korras jagada, saaks kasutada mõni muu taotleja. See
kaitse peaks aga olema ajaliselt piiratud, et võimaldada
konkurentsi. Samuti peaks see piirduma uuringutega, mis
on tõepoolest vajalikud reguleerimise otstarbel, et taot
lejad ei pikendaks kaitseperioodi kunstlikult, esitades uusi
mittevajalikke uuringuid. Ettevõtjatel, eelkõige väikestel ja
keskmise suurusega ettevõtjatel, peaksid olema turule
juurdepääsul võrdsed võimalused.

(40)

Tuleks edendada mitteloomsete katsemeetodite ja muude
riski hindamise strateegiate kasutamist. Käesoleva
määruse eesmärgil tehtavaid loomkatseid tuleks vähen
dada ning katseid selgroogsete loomadega tuleks kasutada
viimase võimalusena. Kooskõlas nõukogu 24. novembri
1986. aasta direktiiviga 86/609/EMÜ (katseteks ja
muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade
kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta) (2) tuleb selgroogseid loomi
hõlmavad katsed asendada, neid piirata või täiustada.
Seetõttu tuleks kehtestada eeskirjad korduvkatsete välti
miseks ning katsete ja uuringute kordamine selgroogse
tega tuleks keelata. Uute taimekaitsevahendite väljatööta
mise eesmärgil tuleks kehtestada kohustus võimaldada
mõistlikel tingimustel juurdepääsu selgroogsetega tehtud
uuringutele ning loomkatsete ja -uuringute tulemusi ja
kulusid tuleks jagada. Selleks et ettevõtjad teaksid, milli
seid uuringuid teised on teinud, peaksid liikmesriigid
koostama selliste uuringute loetelu, isegi kui need ei
kuulu ülalnimetatud kohustusliku juurdepääsu süsteemi.

(2) EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.
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(41)

Kuna liikmesriigid, komisjon ja amet kohaldavad doku
mentidele juurdepääsu ja nende konfidentsiaalsuse suhtes
erinevaid eeskirju, on asjakohane selgitada sätteid seoses
juurdepääsuga nende asutuste valduses olevates doku
mentides sisalduvale teabele ning nende dokumentide
konfidentsiaalsusega.

(42)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta
direktiiv 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide liigitamist,
pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide
õigusnormide ühtlustamise kohta) (1) kehtib taimekaitse
vahendite liigitamise, 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.

(43)

Tagamaks, et taimekaitsevahendite kasutajatele või üldsu
sele ei suunata eksitavaid reklaame, on asjakohane sätes
tada eeskirjad kõnealuste vahendite reklaamimise kohta.

(44)

Tuleks kehtestada sätted taimekaitsevahendite kasutamise
üle arvestuse pidamiseks ja sellise teabe kogumiseks, et
tõsta inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse
taset, tagades võimaliku kokkupuute jälgitavuse, paran
dada seire ja kontrolli tõhusust ning vähendada veekva
liteedi seirega seotud kulusid.

(45)

(46)

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.

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) (2) on sätestatud
meetmed taimekaitsevahendite kasutamise kontrollimi
seks kõigil toidu tootmise etappidel, sealhulgas arvepida
mine taimekaitsevahendite kasutamise üle. Komisjon
peaks vastu võtma samasugused seire- ja kontrolliees
kirjad määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaldamisalast välja
jäävate taimekaitsevahendite ladustamise ja kasutamise
suhtes. Põllumajandustootjate halduskoormus peaks
olema võimalikult väike.

(1) EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.
(2) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

L 309/5

(47)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid tuleks kohal
dada, ilma et see piiraks muude ühenduse õigusaktide,
eriti direktiivi 2009/128/EÜ, 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) (3) ning nende ühenduse õi
gusaktide kohaldamist, mis käsitlevad geneetiliselt muun
datud organismide piiratud kasutuse ja tahtlikku kesk
konda laskmisega seotud töötajate ja muude isikute
kaitset.

(48)

Tuleb kehtestada menetlused erakorraliste meetmete
võtmiseks olukordades, kus heakskiidetud toimeaine,
taimekaitseaine, sünergist või taimekaitsevahend võib
tõenäoliselt kujutada tõsist ohtu inimeste või loomade
tervisele või keskkonnale.

(49)

Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad seoses karis
tustega, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumiste
suhtes, ning võtma meetmeid nende eeskirjade rakenda
mise tagamiseks.

(50)

Tootja või vajaduse korral taimekaitsevahendi turulelask
mise eest vastutava või seda kasutava isiku üldine tsiviilja kriminaalvastutus liikmesriigis peaks jääma kehtima.

(51)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus sisse nõuda käes
oleva määruse kohaldamisega seotud menetluskulud
isikutelt, kes soovivad taimekaitsevahendeid või abiaineid
turule lasta või lasevad neid turule, ning isikutelt, kes
taotlevad toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heaks
kiitmist.

(52)

Liikmesriigid peaksid määrama vajalikud siseriiklikud
pädevad asutused.

(53)

Komisjon peaks hõlbustama käesoleva määruse kohalda
mist. Seetõttu on asjakohane ette näha vajalikud rahalised
vahendid ning võimalus muuta määruse teatud sätteid
saadud kogemusi silmas pidades või töötada välja tehni
lised juhised.

(54)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (4).

(3) ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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(56)
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Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus võtta vastu
ühtlustatud meetodid toimeainete, taimekaitseainete ja
sünergistide ning vajaduse korral asjaomaste lisandite ja
muude koostisainete olemuse ning koguse kindlaksmää
ramiseks ning taimekaitsevahendite turulelaskmiseks
maksimaalsed lubatud kogused ning võtta vastu
määrused, mis käsitlevad abiainete märgistamise nõudeid,
kontrolli ja eeskirju; millega kehtestatakse taimekaitseai
nete ja sünergistide tööprogramm, sealhulgas nende
tarbeks nõutavad andmed; millega pikendatakse heaks
kiidu kehtivusaega, pikendatakse ajutiste lubade kehtivust,
kehtestatakse nõuded paralleelseks kaubanduseks esitata
vatele 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 vähem olulisi
sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiiv
menetlusele.

Tõhususe tagamiseks tuleks kontrolliga regulatiivmenet
luse tavatähtaegu lühendada sellise määruse vastuvõt
misel, millega pikendatakse heakskiidu kehtivusaega, taot
luse läbivaatamiseks piisava ajavahemiku võrra.
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2.
Käesoleva määrusega nähakse ette eeskirjad nii taimekait
sevahendites 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 ja parandada sise
turu toimimist taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevate
eeskirjade ühtlustamise kaudu, parandades samal ajal põlluma
janduslikku tootmist.

4.
Käesoleva määruse sätted põhinevad ettevaatuspõhimõttel
tagamaks, et turule lastavad toimeained ja vahendid ei avalda
inimese ja loomade tervisele ega keskkonnale kahjulikku mõju.
Eelkõige ei takistata liikmesriikidel rakendamast ettevaatuspõhi
mõtet siis, kui puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, millist
riski kujutavad inimeste või loomade tervisele või keskkonnale
taimekaitsevahendid, millele liikmesriigi territooriumile viimiseks
luba taotletakse.

Artikkel 2
Reguleerimisala

(57)

(58)

Lisaks on asjakohane viia teatavad olemasolevad direktiivi
91/414/EMÜ lisadega juba kehtestatud sätted üle eraldi
õigusaktidesse, mille komisjon võtab vastu 18 kuu
jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Kuna nime
tatud olemasolevad sätted tuleks esimese sammuna viia
üle uutesse õigusaktidesse ja seega tuleks need vastu võtta
ilma oluliste muudatusteta, on kõige asjakohasem kasu
tada nõuandemenetlust.

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

1.
Käesolevat määrust kohaldatakse kasutajale tarnitaval kujul
esinevate toodete suhtes, mis koosnevad toimeainetest, taime
kaitseainetest või sünergistidest või sisaldavad neid ning on ette
nähtud üheks järgmiseks kasutusalaks:

a) taimede või taimsete saaduste kaitsmine kõigi kahjulike orga
nismide eest või selliste organismide mõju tõkestamine, välja
arvatud juhul, kui neid vahendeid kasutatakse peamiselt
hügieenilistel põhjustel, mitte taimede või taimsete saaduste
kaitsmiseks;

b) taimede eluprotsessi mõjutamine, näiteks nende kasvu mõju
tavad ained, mis ei ole toitained;
(59)

Üleminekuperioodil
peaksid
teatavad
91/414/EMÜ sätted kehtivaks jääma,

direktiivi

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

c) taimsete saaduste säilitamine niivõrd, kuivõrd need ained või
vahendid ei kuulu säilitusaineid käsitlevate ühenduse erisätete
reguleerimisalasse;

d) ebasoovitavate taimede või taimeosade, välja arvatud vetikate
hävitamine, välja arvatud juhul, kui tooteid kasutatakse
pinnasel või vees taimede kaitsmiseks;

Artikkel 1
Sisu ja eesmärk
1.
Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad kaubanduslikus
vormis taimekaitsevahendite turule lubamise, nende turulelask
mise, kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse piires.

e) ebasoovitavate taimede kasvu, välja arvatud vetikate kasvu
kontrollimine või takistamine, välja arvatud juhul, kui
tooteid kasutatakse pinnasel või vees taimede kaitsmiseks.
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Neid tooteid nimetatakse edaspidi taimekaitsevahenditeks.

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

3.

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

a) ained või valmistised, mida lisatakse taimekaitsevahendile, et
kõrvaldada või vähendada taimekaitsevahendi fütotoksilist
mõju teatavatele taimedele (edaspidi „taimekaitseained”);
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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.

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008.
aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (1)
ohtlikeks aineteks klassifitseerimise kriteeriumidele vastavad
ained, mida leidub taimekaitsevahendis sellises kontsentrat
sioonis, et selle tulemusena käsitatakse taimekaitsevahendit
ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 3;

5) „taimed” – elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa arvatud
värsked puuviljad, köögiviljad ja seemned;
b) ained või valmistised, millel puudub lõikes 1 osutatud toime
või selline toime on nõrk, kuid mis võivad suurendada
taimekaitsevahendis sisalduva(te) toimeaine(te) mõju (edas
pidi „sünergistid”);

c) ained või valmistised, mida kasutatakse või kavatsetakse
kasutada taimekaitsevahendis või abiaines, kuid mis ei ole
toimeained, taimekaitseained ega sünergistid (edaspidi
„muud koostisained”);

d) ained või valmistised, mis koosnevad muudest koostisaine
test, või valmistised, mis sisaldavad ühte või mitut muud
koostisainet, sellisel kujul, millisel nad kasutajale tarnitakse
ja turule lastakse, et kasutaja segaks neid taimekaitsevahen
diga selle tõhususe või muude tõrjeomaduste suurendamiseks
(edaspidi „abiained”).

Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „jäägid” – aine või ained, mis esinevad taimedes ja taimsetes
saadustes või nende pinnal, loomses toidus, joogivees või
mujal keskkonnas ja mis tulenevad taimekaitsevahendi
kasutamisest, kaasa arvatud kõnealuste ainete metaboliidid
ja nende lagunemisel või reageerimisel tekkivad saadused;

2) „ained” – looduses esinevad või tööstuslikult saadud keemi
lised elemendid ja nende ühendid, kaasa arvatud kõik toot
misprotsessi tulemusena paratamatult tekkivad lisandid;

3) „valmistised” – taimekaitsevahendina või abiainena kasuta
miseks ette nähtud segud või lahused, mis koosnevad
kahest või enamast ainest;

6) „taimsed saadused” – töötlemata või lihttöötluse, nt jahva
tamine, kuivatamine või pressimine, läbinud taimset pärit
olu saadused, välja arvatud taimed;

7) „kahjulikud organismid” – kõik taimedele või taimsetele
saadustele kahjulikud looma- või taimeriiki kuuluvad liigid,
tüved või biotüübid või haigusetekitajad;

8) „mittekeemilised meetodid” – taimekaitse ja taimekahjusta
jate tõrje alternatiivsed meetodid, mille puhul ei kasutata
keemilisi pestitsiide ning mis põhinevad sellistel põlluma
jandusmeetoditel, nagu on osutatud direktiivi 2009/128/EÜ
III lisa punktis 1, või füüsikalistel, mehaanilistel või bioloo
gilistel taimekahjustajate tõrje meetoditel.

9) „turulelaskmine” – taimekaitsevahendi valdamine ühenduse
territooriumil müümise eesmärgil, kaasa arvatud müügiks
või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmiseks pakku
mine, samuti selle müük, levitamine või muul viisil üleand
mine, aga mitte tagastamine eelmisele müüjale. Vabasse
ringlusse laskmine ühenduse territooriumil on samaväärne
turulelaskmisega käesoleva määruse tähenduses;

10) „taimekaitsevahendi luba” – haldusakt, millega liikmesriigi
pädev asutus lubab taimekaitsevahendi asjaomase liikmes
riigi territooriumil turule lasta;

11) „tootja” – isik, kes valmistab taimekaitsevahendeid, toimeai
neid, taimekaitseaineid, sünergiste, koostisaineid või abiai
neid ise või sõlmib teise poolega lepingu nende valmista
miseks, või isik, kelle valmistaja on määranud oma ainu
esindajaks käesoleva määruse järgimise eesmärgil;
(1) ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.
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12) „andmekasutusluba” – originaaldokument, millega käesole
va määruse alusel kaitstud andmete omanik nõustub eritin
gimustel nende andmete kasutamisega pädeva asutuse poolt
taimekaitsevahendile loa andmiseks või toimeaine, süner
gisti või taimekaitseaine heakskiitmiseks teise taotleja
huvides;

13) „keskkond” – vesi (kaasa arvatud põhja-, pinna-, ülemineku-, ranniku- ja merevesi), sete, pinnas, õhk, maa, looduslikud looma- ja taimeliigid ning nendevahelised suhted,
samuti kõik suhted teiste elusorganismidega;

14) „haavatavad elanikkonnarühmad” – inimesed, keda on
taimekaitsevahendite akuutsete ja krooniliste tervisemõjude
hindamisel vaja eriliselt arvesse võtta. Nende hulka
kuuluvad rasedad ja imetavad naised, looted, imikud ja
lapsed, vanurid ning töötajad ja elanikud, kellel on pika
ajaline tihe kokkupuude pestitsiididega;

15) „mikroorganismid” – rakulised või mitterakulised mikrobio
loogilised isendid, kaasa arvad alamad seened ja viirused,
kes on võimelised replikatsiooniks või geneetilise materjali
ülekandeks;
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käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade labori
tavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõen
damist puudutavate õigusnormide ühtlustamist) (2) I lisa
punktis 2.1 määratletud tava;

20) „hea katsetava” – Euroopa ja Vahemere maade taimekait
seorganisatsiooni (EPPO) suuniste 181 ja 152 sätetele
vastav tava;

21) „andmekaitse” – katse- või uuringuaruande omaniku ajutine
õigus takistada selle kasutamist teise taotleja huvides;

22) „referentliikmesriik” – liikmesriik, kes võtab endale kohus
tuse hinnata toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti;

23) „katsed ja uuringud” – uuringud või eksperimendid, mille
eesmärk on määrata kindlaks toimeaine või taimekaitseva
hendi omadused ja käitumine, prognoosida kokkupuudet
toimeaine ja/või selle oluliste metaboliitidega, määrata kind
laks ohutud kokkupuutetasemed ja luua tingimused taime
kaitsevahendite ohutuks kasutamiseks;

24) „loa valdaja” – füüsiline või juriidiline isik, kellel on taime
kaitsevahendi luba;
16) „geneetiliselt muundatud organismid” – organismid, mille
geneetilist materjali on muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ
(geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda
viimise kohta) (1) artikli 2 lõike 2 tähenduses;

17) „tsoon” – I lisas määratletud liikmesriikide rühm.

25) „professionaalne kasutaja” – direktiivi 2009/128/EÜ artikli
3 lõikes 1 määratletud professionaalne kasutaja;

26) „vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasuta
mine” – taimekaitsevahendi kasutamine konkreetses liik
mesriigis taimedel või taimsetel saadustel, mida

a) ei kasvatata kõnealuses liikmesriigis laialdaselt või
Kasvuhoonetes kasutamise, koristusjärgse töötluse, tühjade
laoruumide töötlemise ja seemnete töötlemise korral
tähendab tsoon kõiki I lisas määratletud tsoone;

b) kasvatatakse laialdaselt erakorralise taimekaitsevajaduse
rahuldamiseks;

18) „hea taimekaitsetava” – tava, mille puhul lubatud kasutuse
tingimuste kohaselt konkreetsetel taimedel või taimsetel
saadustel kasutatava taimekaitsevahendi, selle doosi ja kasu
tussageduse valikuga tagatakse piisav tõhusus minimaalse
vajaliku kogusega, võttes nõuetekohaselt arvesse kohalikke
tingimusi ning agrotehnilise ja bioloogilise tõrje võimalusi;

27) „kasvuhoone” – tavaliselt läbipaistva välispinnaga statsio
naarne, suletud, taimekasvatuseks mõeldud rajatis, millesse
saab siseneda ja mis võimaldab kontrollitud materjali- ja
energiavahetust ümbritseva keskkonnaga ning takistab
taimekaitsevahendite sattumist keskkonda.

19) „hea laboritava” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu
11. veebruari 2004. aasta direktiivi 2004/10/EÜ (mis

Käesoleva määruse kohaldamisel peetakse kasvuhooneteks
ka suletud taimekasvatusrajatisi, mille välispind ei ole läbi
paistev (näiteks seente ja siguri kasvatamiseks);

(1) EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(2) ELT L 50, 20.2.2004, lk 44.
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28) „koristusjärgne töötlemine” – taimede või taimsete saaduste
töötlemine isoleeritud ruumis, näiteks laos, millest vahendi
väliskeskkonda sattumine ei ole võimalik;

eeldada, et nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud heakskiit
mise kriteeriume arvestades vastavad seda toimeainet sisaldavad
taimekaitsevahendid lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

29) „bioloogiline mitmekesisus” – mis tahes päritoluga elusor
ganismide rohkus, sealhulgas maismaa-, mere- jt veeökosüs
teemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides;
see hõlmab liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahe
list mitmekesisust;

Toimeaine hindamisel määratakse esmalt kindlaks, kas II lisa
punktides 3.6.2–3.6.4 ja punktis 3.7 esitatud heakskiitmise
kriteeriumid on täidetud. Kui need kriteeriumid on täidetud,
hinnatakse järgmisena, kas on täidetud II lisa punktides 2 ja 3
sätestatud muud heakskiitmise kriteeriumid.

30) „pädev asutus” – liikmesriigi asutus või asutused, kes vastu
tavad käesoleva määrusega kehtestatud ülesannete täitmise
eest;

2.
Taimekaitsevahendite jäägid, mis tulenevad hea taimekait
setava kohasest kasutamisest realistlikke kasutustingimusi arves
tades, vastavad järgmistele nõuetele:

31) „reklaam” – vahend taimekaitsevahendite müügi ja kasutuse
edendamiseks (muudele isikutele peale loa valdaja, taime
kaitsevahendi turulelaskja ja nende esindajate) trüki- ja
elektroonilise meedia vahendusel;

a) neil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste, sealhulgas
haavatavate elanikkonnarühmade ega loomade tervisele,
võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja koostoimelisi
mõjusid, kui on olemas ameti poolt aktsepteeritud teadus
likud meetodid selliste mõjude hindamiseks, ega põhjaveele;

32) „metaboliit” – toimeainest, taimekaitseainest või sünergistist
kas organismis või keskkonnas tekkinud mis tahes metabo
liit või lagunemissaadus.

b) neil ei ole mingit lubamatut mõju keskkonnale.

Metaboliiti peetakse oluliseks, kui on alust eeldada, et sellel
on bioloogilise toime osas lähteainega samaväärsed olemus
likud omadused või et see kujutab endast organismidele
suuremat või samaväärset ohtu kui lähteaine või et sellel
on teatavad toksilised omadused, mida peetakse lubamatu
teks. Selline metaboliit on asjakohane heakskiitmisotsuse
tegemise või riskide vähendamise meetmete kindlaksmäära
mise puhul;

33) „lisand” – mis tahes koostisosa peale puhta toimeaine ja/või
selle teisendi, mida tehniline materjal sisaldab (sealhulgas
sellised koostisosad, mis pärinevad tootmisprotsessist või
on tekkinud säilitamisel aset leidnud lagunemise tagajärjel).

II PEATÜKK
TOIMEAINED, TAIMEKAITSEAINED, SÜNERGISTID JA MUUD
KOOSTISAINED
1. JAGU

Toimeained

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

3.
Hea taimekaitsetava kohaselt kasutatav taimekaitsevahend
vastab realistlikke kasutustingimusi arvestades järgmistele nõue
tele:

a) see on piisavalt tõhus;

b) sellel ei ole kohest või hilisemat kahjulikku mõju põhjaveele
ega inimeste, kaasa arvatud haavatavate elanikkonnarühmade
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 kumula
tiivseid ja koostoimelisi mõjusid, kui on olemas ameti poolt
aktsepteeritud teaduslikud meetodid selliste mõjude hindami
seks;

1. a l a j a g u
Heakskiitmise nõuded ja tingimused
Artikkel 4

c) sellel ei ole lubamatut mõju taimedele või taimsetele saadus
tele;

Toimeainete heakskiitmise kriteeriumid
1.
Vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine heaks, kui olemas
olevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades võib

d) see ei põhjusta tarbetuid kannatusi ega piinu tõrjutavatele
selgroogsetele;
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e) sellel ei ole lubamatut mõju keskkonnale, võttes eelkõige
arvesse järgmisi kaalutlusi, kui on olemas ameti poolt aktsep
teeritud teaduslikud meetodid selliste mõjude hindamiseks:

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, eelkõige see, kas
taimekaitsevahend saastab pinnavett, sealhulgas suudmeja rannikuvett, põhjavett, õhku ja pinnast, võttes arvesse
kohti, mis asuvad kasutuskohast kaugel kaugedasikande
järgselt keskkonnas;

Samal ajal töötavad nad välja järkjärgulise üleminekukava, milles
näidatakse, kuidas hoida tõsist ohtu kontrolli all teiste vahendi
tega, sealhulgas mittekeemiliste meetoditega, ning edastavad kõ
nealuse kava viivitamata komisjonile.

Artikkel 5
Esmane heakskiit
Esmane heakskiit antakse mitte rohkem kui kümneks aastaks.

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

iii) selle mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüstee
mile.
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Artikkel 6
Tingimused ja piirangud
Heakskiidu andmine võib sõltuda mitmetest tingimustest ja
piirangutest, mis hõlmavad järgmist:

a) toimeaine minimaalne puhtusaste;
4.
Lõigetes 2 ja 3 esitatud nõudeid hinnatakse ühtsete põhi
mõtete alusel vastavalt artikli 29 lõikele 6.
b) teatavate lisandite laad ja maksimaalne sisaldus;
5.
Toimeaine heakskiitmiseks peetakse lõigetes 1, 2 ja 3
esitatud tingimusi täidetuks, kui see on kinnitust leidnud vähe
malt ühe seda toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe või
mitme esitatud kasutusala puhul.

6.
Inimese tervisega seoses ei kasutata mingeid inimeste
kohta kogutud andmeid, et vähendada loomkatsetest või looma
dega tehtud uuringutest tulenevaid ohutusvarusid.

7.
Juhul kui taotluses sisalduvate dokumenteeritud tõendite
alusel on toimeaine vajalik selleks, et kontrollida taimetervisele
põhjustatavat tõsist ohtu, mida ei ole võimalik teha teiste vahen
ditega, sealhulgas mittekeemiliste meetoditega, võib sellise
toimeaine erandina lõikest 1 heaks kiita selle tõsise ohu kont
rolli all hoidmiseks maksimaalselt viieks aastaks, isegi juhul, kui
toimeaine ei vasta II lisa punktis 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 puhul kehtes
tatakse jääkide piirnormid vastavalt määrusele (EÜ) nr
396/2005.

Kõnealust erandit ei kohaldata toimeainete suhtes, mis vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on klassifitseeritud või mida kõ
nealuse direktiivi kohaselt tuleb klassifitseerida 1A kategooria
kantserogeense ainena, 1B kategooria piirnormita kantsero
geense ainena või 1A kategooria reproduktiivtoksilise ainena.

Liikmesriigid võivad anda loa käesoleva sätte kohaselt heaks
kiidetud toimeaineid sisaldavatele taimekaitsevahenditele ainult
sel juhul, kui on vaja kontrollida nimetatud tõsist ohtu taime
tervisele nende territooriumil.

c) artiklis 8 osutatud teabe hindamisest tulenevad piirangud,
mille puhul võetakse arvesse asjaomaseid põllumajandus-,
taimetervise- ja keskkonnatingimusi, sealhulgas kliimatingi
musi;

d) valmistise liik;

e) kasutamise viis ja tingimused;

f) täiendava kinnitava teabe esitamine liikmesriikidele, komisjo
nile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet”), kui
hindamisprotsessi käigus või uute teaduslike ja tehniliste
teadmiste tulemusena kehtestatakse uusi nõudeid;

g) kasutajarühmade, nt professionaalsete ja mitteprofessionaal
sete kasutajate kindlaksmääramine;

h) selliste piirkondade määramine, kus võib seda toimeainet
sisaldavate taimekaitsevahendite, sealhulgas mulla töötlemise
vahendite kasutamist mitte lubada või kus kasutamine võib
olla lubatud eritingimustel;

i) vajadus rakendada riskide vähendamise meetmeid ja kasutus
järgne seire;

j) mis tahes muud eritingimused, mis tulenevad käesoleva
määruse raames kättesaadavaks tehtud teabe hindamisest.
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2. a l a j a g u
Heakskiitmise kord
Artikkel 7
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b) toimeaine kohta nõutavate andmete iga punkti kohta katsete
ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende katsete ja
uuringute omaniku ning need teinud isiku või uurimisasu
tuse nimi;

Taotlus
1.
Toimeaine heakskiitmiseks või heakskiitmise tingimuste
muutmiseks esitab toimeaine tootja liikmesriigile (edaspidi „refe
rentliikmesriik”) taotluse koos artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohase
kokkuvõtliku ja täieliku toimikuga või koos teaduslikult põhjen
datud selgitusega selle kohta, miks teatavaid osi nendest toimi
kutest ei esitata, tõendades toimeaine vastavust artiklis 4 sätes
tatud heakskiitmise kriteeriumidele.

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

c) taimekaitsevahendi kohta nõutavate andmete iga punkti
kohta selliste katsete ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused,
nende omaniku ning nimetatud katsed ja uuringud teinud
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;

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

d) iga selgroogsetega tehtud katse või uuringu puhul selgitus,
milliseid samme on astutud selgroogsetega tehtavate katsete
ja uuringute kordamise vältimiseks;

2.
Taotlust võib ühiselt hinnata mitu liikmesriiki, kes tegut
sevad koos referentliikmesriikidena.

e) kontrollnimekiri, mis tõendab, et käesoleva artikli lõikes 2
sätestatud toimik on taotletavaid kasutusalasid silmas pidades
täielik;

3.
Taotlust esitades võib taotleja artikli 63 kohaselt taotleda,
et teatav teave, sealhulgas toimiku teatavad osad, hoitaks konfi
dentsiaalsena, ning eraldab sellise teabe füüsiliselt muust teabest.

Liikmesriigid hindavad konfidentsiaalsuse taotlusi. Teabele juur
depääsu taotluse korral otsustab referentliikmesriik, millist teavet
tuleb hoida konfidentsiaalsena.

4.
Taotlust esitades lisab taotleja samal ajal täieliku loetelu
artikli 8 lõike 2 kohaselt esitatud katsetest ja uuringutest ning
loetelu kõikidest artikli 59 kohastest andmekaitsenõuetest.

5.
Taotlust hinnates võib referentliikmesriik igal ajal konsul
teerida ametiga.

f) põhjused, miks esitatud katse- ja uuringuaruanded on vaja
likud toimeainele esmase heakskiidu andmiseks või heakskiit
mise tingimuste muutmiseks;

g) määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 7 osutatud jääkide piir
normi taotluse koopia, kui see on asjakohane, või põhjendus
selle kohta, miks sellist teavet ei esitata;

h) kogu esitatud teabe hindamine.

2.
Täielik toimik sisaldab kogu lõike 1 punktides b ja c
osutatud teabega seotud katse- ja uuringuaruannete terviktekste.
See ei sisalda aruandeid selliste katsete ja uuringute kohta, mille
käigus manustati toimeainet või taimekaitsevahendit tahtlikult
inimestele.

Artikkel 8
Toimikud
1.

Kokkuvõtlik toimik sisaldab järgmist:

a) teave vähemalt ühe toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi
ühe või mitme esitatud kasutusala kohta seoses igas tsoonis
laialdaselt kasvatatava kultuuriga, tõestades vastavust artiklis
4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele; kui esitatud teave
ei hõlma kõiki tsoone või käsitleb kultuuri, mida laialdaselt
ei kasvatata, siis põhjendus, miks niisugust lähenemist kasu
tati;

3.
Kokkuvõtliku toimiku ja täieliku toimiku vorm kehtesta
takse vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.

4.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud andmenõuded sisaldavad toimeai
netele ja taimekaitsevahenditele direktiivi 91/414/EMÜ II ja III
lisaga ette nähtud nõudeid ning need määratakse kindlaks vasta
valt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele vastu
võetud määrustes ilma oluliste muudatusteta. Kõnealuste
määruste hilisemad muudatused võetakse vastu vastavalt artikli
78 lõike 1 punktile b.
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5.
Taotleja lisab toimikule viimase kümne aasta jooksul enne
toimiku esitamist avaldatud teaduslikud materjalid, mille kohta
on koostatud võrdlevad teaduslikud eksperdihinnangud vastavalt
ameti antud määratlusele toimeaine ja selle oluliste metaboliitide
kõrvaltoimete kohta tervisele, keskkonnale ja mittesihtliikidele.

Artikkel 9
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Artikkel 11
Esialgne hindamisaruanne
1.
12 kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus
sätestatud teatise kuupäeva koostab referentliikmesriik aruande
(edaspidi „esialgne hindamisaruanne”), milles hindab, kas kõne
alune toimeaine võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud
heakskiitmise kriteeriumidele; referentliikmesriik esitab selle
aruande komisjonile ja aruande koopia ametile.

Taotluse vastuvõetavus
1.
45 päeva jooksul pärast taotluse saamist saadab referent
liikmesriik taotlejale kirjaliku tõendi, milles märgib taotluse
kättesaamise kuupäeva, ning kontrollib artikli 8 lõike 1 punktis
e osutatud kontrollnimekirja alusel, kas koos taotlusega esitatud
toimikud sisaldavad kõiki artiklis 8 sätestatud elemente. Refe
rentliikmesriik kontrollib samuti artikli 7 lõikes 3 osutatud
konfidentsiaalsuse taotlusi ning artikli 8 lõike 2 kohaselt
esitatud katsete ja uuringute täielikke loetelusid.

2.
Kui ühte või mitut artiklis 8 sätestatud elementi ei ole
esitatud, teatab referentliikmesriik sellest taotlejale, määrates
nende esitamiseks tähtaja. Kõnealune tähtaeg ei tohi ületada
kolme kuud.

Kui ettenähtud ajavahemiku lõpuks ei ole taotleja puuduvaid
elemente esitanud, teatab referentliikmesriik taotlejale, teistele
liikmesriikidele ja komisjonile, et kõnealune taotlus ei ole vastu
võetav.

Igal ajal võib sama aine kohta esitada uue taotluse.

3.
Kui koos taotlusega esitatud toimikud sisaldavad kõiki
artiklis 8 sätestatud elemente, teatab referentliikmesriik taotle
jale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile, et kõnealune
taotlus on vastuvõetav, ning alustab toimeaine hindamist.

2.
Vajaduse korral sisaldab esialgne hindamisaruanne ka ette
panekut kehtestada jääkide piirnormid.

Referentliikmesriik koostab olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi
teadmisi silmas pidades sõltumatu, objektiivse ja läbipaistva
hinnangu.

Kui vastavalt artikli 4 lõikele 1 hindamise tulemusena leitakse, et
II lisa punktides 3.6.2–3.6.4 ja punktis 3.7 esitatud heakskiit
mise kriteeriumid ei ole täidetud, piirdub esialgne hindamisaru
anne hindamise nende osadega.

3.
Kui referentliikmesriik vajab täiendavaid uuringuandmeid
või täiendavat teavet, määrab ta tähtaja, mille jooksul peab
taotleja nimetatud täiendavaid uuringuandmed või täiendava
teabe esitama. Sellisel juhul pikendatakse 12kuulist ajavahe
mikku referentliikmesriigi 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.

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

Pärast nimetatud teatise saamist edastab taotleja viivitamata
artiklis 8 sätestatud toimikud, sealhulgas artikli 7 lõike 3 kohase
teabe toimikute nende osade kohta, mida soovitakse hoida
konfidentsiaalsena, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja
ametile.

4.
Esialgse hindamisaruande vorm kehtestatakse vastavalt
artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.

Artikkel 10

Artikkel 12

Juurdepääs kokkuvõtlikule toimikule

Ameti järeldus

Amet teeb artikli 8 lõikes 1 nimetatud kokkuvõtliku toimiku
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, jättes sellest välja teabe,
mille konfidentsiaalsena käsitlemist artikli 63 alusel põhjendatult
taotletakse, juhul kui selle avaldamine ei ole ülekaalukalt avalik
kuse huvides.

1.
Amet edastab referentliikmesriigilt saadud esialgse hinda
misaruande taotlejale ja teistele liikmesriikidele hiljemalt 30
päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Ta palub taotlejal edas
tada liikmesriikidele, komisjonile ja ametile toimiku ajakohas
tatud versiooni, kui see on asjakohane.
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Amet teeb esialgse hindamisaruande avalikkusele kättesaadavaks,
olles eelnevalt andnud taotlejale kaks nädalat, et esitada vastavalt
artiklile 63 taotlus esialgse hindamisaruande teatavate osade
konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

L 309/13

6.
Tähtajad ameti arvamuse esitamiseks artiklis 11 sätestatud
jääkide piirnorme käsitlevate taotluste kohta ning otsuste esita
miseks määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 14 sätestatud jääkide
piirnorme käsitlevate taotluste kohta ei piira käesoleva määru
sega sätestatud tähtaegade kohaldamist.

Amet lubab 60 päeva jooksul esitada kirjalikke märkusi.

2.
Vajaduse korral korraldab amet konsulteerimise eksperti
dega, sealhulgas referentliikmesriigi ekspertidega.

120 päeva jooksul pärast kirjalike märkuste esitamiseks ette
nähtud ajavahemiku lõppu võtab amet taotluse esitamise ajal
olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi arvestades vastu
järelduse selle kohta, kas toimeaine võib eeldatavalt vastata
artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele, ning edastab
selle järelduse taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile ning teeb
selle avalikkusele kättesaadavaks. Käesolevas lõigus nimetatud
konsulteerimise korral pikendatakse 120päevalist tähtaega 30
päeva võrra.

Vajaduse korral käsitleb amet oma järelduses esialgses hinda
misaruandes välja toodud võimalusi riskide vähendamiseks.

7.
Kui ameti järeldused võetakse vastu käesoleva artikli lõikes
2 sätestatud tähtaja jooksul, mida on pikendatud mõne vastavalt
lõikele 3 määratud lisatähtaja võrra, ei kohaldata määruse (EÜ)
nr 396/2005 artikli 11 sätteid ning kohaldatakse viivitamata
sama määruse artikli 14 sätteid.

8.
Kui ameti järeldusi ei võeta vastu käesoleva artikli lõikes 2
sätestatud tähtaja jooksul, mida on pikendatud mõne vastavalt
lõikele 3 määratud lisatähtaja võrra, kohaldatakse viivitamata
määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklite 11 ja 14 sätteid.

Artikkel 13
Heakskiitmismäärus
1.
Kuue kuu jooksul pärast ametilt järelduse saamist esitab
komisjon artikli 79 lõikes 1 osutatud komiteele aruande (edas
pidi „läbivaatusaruanne”) ja määruse eelnõu, võttes arvesse refe
rentliikmesriigi esialgset hindamisaruannet ning ameti järeldust.

3.
Kui amet vajab täiendavat teavet, määrab ta taotlejale selle
teabe referentliikmesriigile, komisjonile ja ametile esitamiseks
maksimaalselt 90päevase tähtaja.

Taotlejale antakse võimalus läbivaatusaruande kohta märkuste
esitamiseks.

Referentliikmesriik hindab täiendavat teavet ja esitab selle
ametile viivitamata ning hiljemalt 60 päeva jooksul pärast kõ
nealuse täiendava teabe kättesaamist. Sellisel juhul pikendatakse
lõikes 2 sätestatud 120päevast ajavahemikku ajavahemiku võrra,
mis lõpeb siis, kui amet saab täiendava hinnangu.

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

Amet võib paluda komisjonil konsulteerida ühenduse referent
laboriga, mis on määratud vastavalt määrusele (EÜ) nr
882/2004, et kontrollida, kas taotleja välja pakutud analüütiline
meetod jääkide kindlaksmääramiseks on rahuldav ning vastab
käesoleva määruse artikli 29 lõike 1 punkti g nõuetele. Ühen
duse referentlabori nõudel esitab taotleja proovid ja analüütilised
standardid.

4.
Ameti järeldus sisaldab üksikasju hindamismenetluse ning
asjaomase toimeaine omaduste kohta.

5.
Amet kehtestab oma järelduse vormi, mis peab sisaldama
üksikasjalikke andmeid hindamismenetluse ning asjaomase
toimeaine omaduste kohta.

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

b) toimeainet ei kiideta heaks või

c) heakskiitmise tingimusi muudetakse.

3.
Juhul kui heakskiit antakse tingimusel, et taotleja peab
esitama täiendavat kinnitavat teavet vastavalt artikli 6 punktile
f, nähakse määrusega ette tähtaeg sellise teabe liikmesriikidele,
komisjonile ja ametile esitamiseks.
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Referentliikmesriik hindab täiendavat teavet ja esitab oma
hinnangu teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile viivita
mata ning hiljemalt kuus kuud pärast kõnealuse täiendava teabe
kättesaamist.

4.
Heakskiidetud toimeained lisatakse artikli 78 lõikes 3
osutatud määrusesse, mis sisaldab juba heaks kiidetud toimeai
nete loetelu. Komisjon teeb heakskiidetud toimeainete loetelu
avalikkusele elektrooniliselt kättesaadavaks.
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Artikkel 16
Juurdepääs pikendamisega seotud teabele
Amet teeb viivitamata avalikkusele kättesaadavaks taotleja poolt
vastavalt artiklile 15 esitatud teabe, välja arvatud teave, mille
konfidentsiaalsena käsitlemist artikli 63 alusel põhjendatult taot
letakse, juhul kui selle avaldamine ei ole ülekaalukalt avalikkuse
huvides.

Artikkel 17
3. a l a j a g u
Pikendamine ja läbivaatamine
Artikkel 14
Heakskiidu pikendamine
1.
Taotluse korral pikendatakse toimeainele antud heakskiitu,
kui on kindlaks tehtud, et artiklis 4 sätestatud heakskiitmise
kriteeriumid on täidetud.

Artiklis 4 osutatud kriteeriume peetakse täidetuks, kui see on
kinnitust leidnud vähemalt ühe seda toimeainet sisaldava taime
kaitsevahendi ühe või mitme esitatud kasutusala puhul.

Heakskiidu kehtivusaja pikendamine menetluse ajaks
Kui taotlejast sõltumatutel põhjustel ilmneb, et heakskiidu kehti
vusaeg lõpeb tõenäoliselt enne, kui tehakse otsus selle pikenda
mise kohta, võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regu
latiivkomitee menetlusele vastu otsus, millega pikendatakse
heakskiidu kehtivusaega taotluse läbivaatamiseks piisava ajava
hemiku võrra.

Heakskiidu kehtivusaega pikendav määrus võetakse vastu vasta
valt artikli 79 lõikes 5 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele
juhul, kui taotleja ei saanud esitada oma teatist artikli 15 lõikes
1 nõutud kolmeaastase etteteatamisega, sest toimeaine oli
kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ajavahemikuks, mis
lõppes enne 14. juunit 2014.

Heakskiidu selline pikendamine võib hõlmata artiklis 6 osutatud
tingimusi ja piiranguid.
Selle ajavahemiku pikkus määratakse järgnevate kaalutluste
põhjal:
2.
Heakskiitu pikendatakse kuni viieteistkümneks aastaks.
Artikli 4 lõikega 7 hõlmatud toimeainete heakskiitu pikenda
takse kuni viieks aastaks.

a) nõutud teabe esitamiseks vajalik aeg;

Artikkel 15
Pikendamistaotlus
1.
Toimeaine tootja esitab artiklis 14 nimetatud taotluse liik
mesriigile ja taotluse koopia teistele liikmesriikidele, komisjonile
ja ametile hiljemalt kolm aastat enne heakskiidu kehtivusaja
lõppu.

2.
Pikendamise taotlemisel peab taotleja välja tooma uued
andmed, mida ta kavatseb esitada, ning tõestama, et need
andmed on vajalikud andmenõuete või kriteeriumide tõttu,
mida toimeaine viimase heakskiidu ajal ei kohaldatud, või selle
tõttu, et ta taotleb heakskiidu muutmist. Samal ajal esitab taot
leja mis tahes uute ja käimasolevate uuringute ajakava.

Taotleja määrab koos põhjendustega kindlaks esitatud teabe
need osad, mida ta soovib hoida konfidentsiaalsena vastavalt
artiklile 63, ning samal ajal ka artikli 59 kohased mis tahes
andmekaitsenõuded.

b) menetluse lõpuleviimiseks vajalik aeg;

c) kui see on asjakohane, vajadus tagada artiklis 18 sätestatud
sidusa tööprogrammi kehtestamine.

Artikkel 18
Tööprogramm
Komisjon võib kehtestada tööprogrammi, milles rühmitatakse
samalaadsed toimeained selle põhjal, millised on nendega seotud
ohud inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, ning
võetakse võimaluste piires arvesse sihtorganismide tõhusa tõrje
ja resistentsuse ohjamise vajadust. Vastavalt programmile võib
huvitatud isikutelt nõuda kõigi vajalike andmete esitamist liik
mesriikidele, komisjonile ja ametile programmis sätestatud
ajavahemiku jooksul.
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Kõnealune programm sisaldab järgmist:
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Kui heakskiit tagasi võetakse või kui heakskiitu ei pikendata
otsese ohu tõttu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale,
kõrvaldatakse kõnealused taimekaitsevahendid viivitamata turult.

a) heakskiidu pikendamise taotluste esitamise ja hindamise
menetlused;
3.
b) vajalikud esitatavad andmed, sealhulgas meetmed loomkat
sete viimiseks miinimumini, eelkõige loomi mitte kasutavate
katsemeetodite ja arukate katsestrateegiate kasutamine;

Kohaldatakse artikli 13 lõiget 4.

Artikkel 21
Heakskiidu läbivaatamine

c) ajavahemikud selliste andmete esitamiseks;

d) uue teabe esitamise eeskirjad;

e) hindamiseks ja otsuse vastuvõtmiseks ette nähtud ajava
hemik;

f) toimeainete hindamise jagamine liikmesriikide vahel, võttes
arvesse vastutuse ja töö jaotust referentliikmesriikidena tegut
sevate liikmesriikide vahel.

1.
Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi
vaadata. Ta võtab arvesse liikmesriigi taotlust toimeaine heaks
kiit uute teaduslike ja tehniliste teadmiste ning seireandmete
valguses läbi vaadata, sealhulgas juhul, kui pärast loa läbivaata
mist artikli 44 lõike 1 kohaselt on tõendeid, et direktiivi
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis iv ja punkti
b alapunktis i ning artikli 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatud eesmärkide
saavutamine on ohus.

Kui komisjon leiab uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi arvesse
võttes, et on tõendeid selle kohta, et aine ei vasta enam artiklis
4 sätestatud kriteeriumidele või et artikli 6 punkti f kohaselt
nõutavat lisateavet ei ole esitatud, teatab ta sellest liikmesriiki
dele, ametile ja toimeaine tootjale, määrates tootjale tähtaja oma
märkuste esitamiseks.

Artikkel 19
Rakendusmeetmed
Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menet
lusele vastu võetud määrusega kehtestatakse sätted, mis on vaja
likud pikendamismenetluse, sealhulgas vajaduse korral artiklis
18 sätestatud tööprogrammi rakendamiseks.

Artikkel 20

2.
Komisjon võib paluda liikmesriikidelt ja ametilt arvamust
või teaduslikku või tehnilist abi. Liikmesriigid võivad esitada
komisjonile märkusi kolme kuu jooksul alates taotluse saamise
kuupäevast. Amet esitab komisjonile oma arvamuse või oma
töö tulemused kolme kuu jooksul pärast taotluse saamist.

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

3.
Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 sätestatud heakskiit
mise 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.

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

Kohaldatakse artikli 13 lõiget 4 ning artikli 20 lõiget 2.

Pikendamismäärus

b) toimeaine heakskiitu ei pikendata.

4. a l a j a g u
Erandid

2.
Kui heakskiidu pikendamata jätmise põhjused ei ole
seotud tervise või keskkonna kaitsega, nähakse lõikes 1 osutatud
määrusega ette kuni kuue kuu pikkune ajapikendus asjaomaste
taimekaitsevahendite olemasolevate laovarude müümiseks ja
jaotamiseks ning täiendav üheaastane ajapikendus nende varude
kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks. Müümiseks või
jaotamiseks ette nähtud ajapikenduse puhul arvestatakse taime
kaitsevahendi kasutuse tavalist perioodi, kuid kogu ajapikendus
ei tohi ületada 18 kuud.

Artikkel 22
Madala riskiastmega ained
1.
Erandina artiklist 5 kiidetakse artiklis 4 sätestatud kritee
riumidele vastav toimeaine heaks kuni 15aastaseks ajavahemi
kuks, kui seda peetakse madala riskiastmega toimeaineks ja kui
võib eeldada, et seda ainet sisaldavad taimekaitsevahendid kuju
tavad üksnes vähest ohtu inimeste ja loomade tervisele ning
keskkonnale, nagu on sätestatud artikli 47 lõikes 1.
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2.
Kohaldatakse artiklit 4 ja artikleid 6–21 ning II lisa 5.
punkti. Madala riskiastmega toimeained loetletakse eraldi artikli
13 lõikes 4 osutatud määruses.

3.
Komisjonil on õigus läbi vaadata ja vajaduse korral täpsus
tada uusi kriteeriume toimeaine madala riskiastmega toimeai
nena heakskiitmiseks vastavalt artikli 78 lõike 1 punktile a.

24.11.2009

b) muu asjakohane teave selle võimaliku mõju kohta inimeste
või loomade tervisele või keskkonnale.

4.
Komisjon palub ametilt arvamust või teaduslikku või
tehnilist abi. Amet esitab komisjonile oma arvamuse või oma
töö tulemused kolme kuu jooksul taotluse saamise kuupäevast.

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

Artikkel 23
Põhiainete heakskiitmise kriteeriumid
1.
Põhiained kiidetakse heaks vastavalt lõigetele 2–6. Eran
dina artiklist 5 antakse heakskiit piiramatuks ajaks.

Lõigete 2–6
toimeainet,

kohaldamisel

käsitatakse

põhiainena

6.
Komisjonil on õigus põhiaine heakskiit igal ajal läbi
vaadata. Ta võib võtta arvesse liikmesriigi taotlust heakskiidu
läbivaatamiseks.

sellist

a) mis ei ole probleemne aine ning

b) mis ei ole oma olemuse tõttu endokriinseid häireid põhjustav
ega neurotoksilise või immunotoksilise toimega ja

c) mida valdavalt ei kasutata taimekaitsevahendina, kuid mida
sellegipoolest on võimalik taimekaitses kasutada kas otseselt
või sellest ainest ja lihtsast lahjendist koosnevas tootes, ja

d) mida ei lasta turule taimekaitsevahendina.

Käesolevas määruses käsitatakse põhiainena toimeainet, mis
vastab määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud „toidu
aine” kriteeriumitele.

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

3.
Erandina artiklist 7 esitab liikmesriik või huvitatud isik
komisjonile taotluse põhiaine heakskiitmiseks.

Taotlusele lisatakse järgmine teave:

Kui komisjon leiab, et on tõendeid selle kohta, et aine ei vasta
enam lõigetes 1–3 sätestatud kriteeriumidele, teatab ta sellest
liikmesriikidele, ametile ja huvitatud isikule, määrates neile
tähtaja oma märkuste esitamiseks.

Komisjon palub ametilt arvamust või teaduslikku või tehnilist
abi. Amet esitab komisjonile oma arvamuse või oma töö tule
mused kolme kuu jooksul taotluse saamise kuupäevast.

Kui komisjon järeldab, et lõikes 1 nimetatud kriteeriumid ei ole
enam täidetud, võetakse vastu määrus heakskiidu tühistamise
või muutmise kohta vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regu
latiivkomitee menetlusele.

Artikkel 24
Asendust vajavad ained
1.
Artiklis 4 sätestatud kriteeriumidele vastav toimeaine
kiidetakse asendust vajava ainena heaks maksimaalselt seits
meaastaseks ajavahemikuks, 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 kuni seitsmeaastaseks ajavahemikuks.

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

2. JAGU

Taimekaitseained ja sünergistid
Artikkel 25

a) kõik hindamised aine võimaliku mõju kohta inimeste või
loomade tervisele või keskkonnale, mis on tehtud vastavalt
kõnealuse aine kasutamist reguleerivatele muudele ühenduse
õigusaktidele, ning

Taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmine
1.
Taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks, kui see
vastab artiklis 4 sätestatud kriteeriumidele.
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Kohaldatakse artikleid 5–21.
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5.
Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee
menetlusele võidakse kehtestada üksikasjalikud eeskirjad käes
oleva artikli rakendamiseks.

3.
Artikli 8 lõikes 4 osutatud andmenõuetega sarnased
nõuded määratakse taimekaitseainete ja sünergistide puhul kind
laks vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiiv
menetlusele.

III PEATÜKK
TAIMEKAITSEVAHENDID
1. JAGU

Luba

Artikkel 26

1. a l a j a g u

Juba turul olevad taimekaitseained ja sünergistid
Hiljemalt 14. detsembril 2014 võetakse vastavalt artikli 79
lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu määrus,
millega kehtestatakse tööprogramm nimetatud määruse jõustu
mise ajal turul olevate sünergistide ja taimekaitseainete järkjär
guliseks läbivaatamiseks. Kõnealuse määrusega kehtestatakse
nõuded andmetele, sealhulgas loomkatsete miinimumini viimise
meetmed, teavitamise, hindamise, hinnangu andmise ja otsusta
mise menetlused. Kõnealuse määrusega nõutakse huvitatud
isikutelt kõigi vajalike andmete esitamist liikmesriikidele, komis
jonile ja ametile kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

3. JAGU

Lubamatud muud koostisained

Nõuded ja sisu
Artikkel 28
Loa andmine turulelaskmiseks ja kasutamiseks
1.
Taimekaitsevahendit ei lasta turule ega kasutata, kui asja
omane liikmesriik ei ole selleks kooskõlas käesoleva määrusega
luba andnud.

2.

Erandina lõikest 1 ei ole luba nõutav järgmistel juhtudel:

a) ainult ühte või mitut põhiainet sisaldavate vahendite kasuta
mine;

Artikkel 27
Muud koostisained
1.
Muu koostisaine kasutamine taimekaitsevahendi koostises
ei ole lubatud, kui on kindlaks tehtud, et

a) selle jäägid, mis tulenevad hea taimekaitsetava kohasest kasu
tamisest, võttes arvesse realistlikke kasutustingimusi, aval
davad kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või
põhjaveele või lubamatut mõju keskkonnale, või

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja realistlike kasutustingi
mustega arvestav kasutamine avaldab kahjulikku mõju
inimeste või loomade tervisele või lubamatut mõju taime
dele, 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 regulatiivme
netlusele.

3.
Komisjon võib muud koostisained igal ajal läbi vaadata. Ta
võib võtta arvesse liikmesriikide esitatud asjakohast teavet.

4.

Kohaldatakse artikli 81 lõiget 2.

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

c) teises liikmesriigis kasutamiseks ette nähtud taimekaitseva
hendi tootmine, ladustamine või transportimine, tingimusel
et vahendile on selles liikmesriigis luba antud ning liikmes
riik, kus seda toodetakse, ladustatakse või transporditakse, on
kehtestanud kontrollinõuded tagamaks, et seda taimekaitse
vahendit tema territooriumil ei kasutata;

d) kolmandas riigis kasutamiseks ette nähtud taimekaitseva
hendi tootmine, ladustamine või transportimine, tingimusel
et liikmesriik, kus seda toodetakse, ladustatakse või transpor
ditakse, on kehtestanud kontrollinõuded tagamaks, et see
taimekaitsevahend viiakse tema territooriumilt välja;

e) sellise taimekaitsevahendi turulelaskmine ja kasutamine,
millele on välja antud paralleelse kaubanduse luba vastavalt
artiklile 52.

Artikkel 29
Turule lubamise nõuded
1.
Ilma et see piiraks artikli 50 kohaldamist, antakse taime
kaitsevahendile luba ainult juhul, kui see lähtuvalt lõikes 6
osutatud ühtsetest põhimõtetest vastab järgmistele nõuetele:
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a) selles sisalduvad toimeained, taimekaitseained ja sünergistid
on heaks kiidetud;
b) selle toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti toodab erinev
allikas või sama allikas, kuid muutunud on tootmisprotsess
ja/või tootmiskoht:
i) artikli 38 kohane spetsifikatsioon ei erine oluliselt selle
aine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiitmismääruses
esitatud spetsifikatsioonist ning
ii) selle toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti lisandite
sisaldusest tulenev kahjulik mõju artikli 4 lõigete 2 ja 3
tähenduses ei ole suurem kui siis, kui kõnealune taime
kaitsevahend oleks toodetud vastavalt heakskiitmise
aluseks olnud toimikus nimetatud tootmisprotsessile;
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taimetervise- ja keskkonnatingimustes, mis on asjakohased kõ
nealuse taimekaitsevahendi kasutamiseks ning on iseloomulikud
tingimuste suhtes, mis valitsevad selles tsoonis, kus vahendit
kavatsetakse kasutada.

4.
Seoses lõike 1 punktiga f võib vastavalt artikli 79 lõikes 4
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu võtta ühtlus
tatud meetodid.

5.

Kohaldatakse artiklit 81.

c) selle muud koostisained ei ole kantud III lisasse;

6.
Taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsed
põhimõtted sisaldavad direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas esitatud
nõudeid ning need määratakse kindlaks vastavalt artikli 79
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele vastu võetud määrustes
ilma oluliste muudatusteta. Kõnealuste määruste hilisemad
muudatused võetakse vastu vastavalt artikli 78 lõike 1
punktile c.

d) selle tehniline formulatsioon on selline, et kasutaja kokku
puude või muud riskid on võimalikult piiratud, ilma et see
kahjustaks toote toimimist;

Nende põhimõtete kohaselt võetakse taimekaitsevahendite
hindamisel arvesse toimeainete, taimekaitseainete, sünergistide
ja abiainete vastastikust toimet.

e) olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades
vastab see artikli 4 lõikes 3 sätestatud nõuetele;

Artikkel 30

f) selle toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide ning vaja
duse korral toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või kesk
konna suhtes oluliste lisandite ja muude koostisainete laadi ja
kogust saab asjakohaste meetoditega kindlaks määrata;

Ajutised load
1.
Erandina artikli 29 lõike 1 punktist a võivad liikmesriigid
lubada veel heakskiitmata toimeainet sisaldavate taimekaitseva
hendite turulelaskmist ajutiseks ajavahemikuks, mis ei ületa
kolme aastat, tingimusel et

g) lubatud kasutusaladest tulenevaid toksikoloogiliselt, ökotok
sikoloogiliselt või keskkonna seisukohalt olulisi jääke saab
asjakohaste üldkasutatavate meetoditega kindlaks määrata as
jaomaste proovide määramispiiri asjakohastes piirides
kõikides liikmesriikides;

a) lõplikku heakskiitmisotsust ei saa vastu võtta 30 kuu jooksul
alates taotluse vastuvõetavaks tunnistamise kuupäevast,
kusjuures seda ajavahemikku on pikendatud täiendava ajava
hemiku võrra vastavalt artikli 9 lõikele 2, artikli 11 lõikele 3
või artikli 12 lõikele 2 või 3, ning

h) selle füüsikalised ja keemilised omadused on kindlaks
määratud ja tunnistatud vastuvõetavaks vahendi nõueteko
hase kasutamise ja ladustamise eesmärgil;

b) toimeainet käsitlev toimik on seoses kavandatavate kasu
tusaladega artikli 9 kohaselt vastuvõetav ning

i) sööda ja toiduna kasutatavate taimede või taimsete saaduste
puhul on vastavad jääkide piirnormid põllumajandussaa
dustes, mida loas osutatud kasutusala mõjutab, vajaduse
korral määratud või muudetud vastavalt määrusele (EÜ) nr
396/2005.
2.
Taotleja peab tõestama, et lõike 1 punktides a–h sätestatud
nõuded on täidetud.
3.
Lõike 1 punktis b ja punktides e–h sätestatud nõuete
täitmine tehakse kindlaks ametlike või ametlikult tunnustatud
katsete ja analüüside abil, mis tehakse põllumajanduslikes,

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–h sätestatud nõuetele, ning

d) jääkide piirnormid on määratud kooskõlas määrusega (EÜ)
nr 396/2005.

2.
Sellistel juhtudel teavitab liikmesriik viivitamata teisi liik
mesriike ja komisjoni toimiku omapoolsest hindamisest ja loa
andmise tingimustest, esitades vähemalt artikli 57 lõikes 1 sätes
tatud teabe.
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3.
Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 sätteid kohaldatakse kuni
14. juunini 2016. Vajaduse korral võib seda tähtaega pikendada
vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivme
netlusele.
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d) kasutajarühmade, nt professionaalsete ja mitteprofessionaal
sete kasutajate kindlaksmääramine;

e) heakskiidetud märgistus;
Artikkel 31
Lubade sisu
1.
Loas määratakse kindlaks taimed või taimsed saadused ja
mittepõllumajanduslikud alad (näiteks raudteed, avalikud kohad,
laoruumid), mille puhul taimekaitsevahendit võib kasutada, ning
sellise kasutamise eesmärgid.

2.
Loas sätestatakse nõuded seoses taimekaitsevahendi turu
lelaskmise ja kasutamisega. Need nõuded sisaldavad vähemalt
kasutustingimusi, mis on vajalikud toimeainete, taimekaitseai
nete ja sünergistide heakskiitmist käsitlevas määruses sätestatud
tingimuste ja nõuete täitmiseks.

f) kasutustevaheline ajavahemik;

g) vajaduse korral taimekaitsevahendi viimase kasutamise ja
taimse saaduse tarbimise vaheline ajavahemik;

h) tööooteaeg;

i) pakendi suurus ja materjal.
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 klas
sifikatsioonis ja märgistuses vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ.
Sellisel juhul teavitavad nad sellest viivitamata pädevat asutust.

3.
Lisaks sisaldavad lõikes 2 osutatud nõuded vajaduse korral
järgmist:

a) maksimaalne kulunorm hektari kohta igal kasutuskorral;

Artikkel 32
Kehtivusaeg
1.

Loas sätestatakse loa kehtivusaeg.

Ilma et see piiraks artikli 44 kohaldamist, määratakse loa kehti
vusajaks ajavahemik kuni üks aasta alates taimekaitsevahendis
sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiidu
kehtivusaja lõpust ja pärast seda nii kauaks, kui taimekaitseva
hendis sisalduv toimeaine, taimekaitseaine või sünergist heaks
kiidetakse.

b) viimase kasutuskorra ja saagikoristuse vaheline ajavahemik;
Kõnealune ajavahemik võimaldab teha artiklis 43 sätestatud
kontrolli.
c) maksimaalne kasutuskordade arv aastas.

4.

Lõikes 2 osutatud nõuded võivad sisaldada järgmist:

2.
Loa võib anda ka lühemaks ajavahemikuks, et ajaliselt
ühtlustada samalaadsete toodete ümberhindamist eesmärgiga
hinnata võrdlevalt artikli 50 kohast asendust vajavaid aineid
sisaldavaid tooteid.

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

2. a l a j a g u
Menetlus
Artikkel 33

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

c) tõendid õige kasutuse kohta vastavalt direktiivi 2009/128/EÜ
artiklis 14 ja III lisas osutatud integreeritud taimekaitse põhi
mõtetele.

Loa saamise või muutmise taotlus
1.
Taotleja, kes soovib taimekaitsevahendi turule lasta, taotleb
luba või selle muutmist isiklikult või esindaja vahendusel igalt
liikmesriigilt, kus taimekaitsevahendit turule lasta kavatsetakse.

2.

Taotlus sisaldab järgmist:
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a) loetelu igas I lisas nimetatud tsoonis kavandatavatest kasu
tustest ja 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 kasvuhoonetes, koristusjärg
seks 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;
c) koopia kõigist lubadest, mis sellele taimekaitsevahendile on
liikmesriigis juba antud, kui see on asjakohane;
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Samal ajal esitab taotleja loetelu kõigist uuringutest, mille kohta
on artikli 8 lõike 2 kohaselt andmed esitatud, ning loetelu katseja uuringuaruannetest, mille puhul on nõutud andmekaitse
nõuete kohaldamist artikli 59 kohaselt.

Teabele juurdepääsu taotluse korral otsustab liikmesriik, millist
teavet tuleb hoida konfidentsiaalsena.

5.
Liikmesriigi nõudel esitab taotleja oma taotluse selle liik
mesriigi riigikeeltes või ametlikes keeltes või ühes nendest keel
test.

6.
Nõudmise korral esitab taotleja liikmesriigile taimekaitse
vahendi proovid ning selle koostisainete analüütilised stan
dardid.

d) koopia kõigist samaväärsust hindava liikmesriigi järeldustest
vastavalt artikli 38 lõikele 2, kui see on asjakohane.
Artikkel 34
3.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

a) asjaomase taimekaitsevahendi täielik ja kokkuvõtlik toimik
taimekaitsevahendi kohta nõutavate andmete iga punkti
kohta;
b) iga taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine
ja sünergisti täielik ja kokkuvõtlik toimik toimeaine, taime
kaitseaine ja sünergisti kohta nõutavate andmete iga punkti
kohta;
c) iga selgroogsete loomadega tehtud katse või uuringu puhul
selgitus, milliseid samme on astutud loomkatsete ja selgroog
sete loomadega tehtavate katsete ja uuringute kordamise
vältimiseks;
d) põhjused, miks esitatud katse- ja uuringuaruanded on vaja
likud esmase loa andmiseks või loa tingimuste muutmiseks;
e) vajaduse korral määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 7
osutatud jääkide piirnormide taotluse koopia või põhjendus,
miks sellist teavet ei esitata;
f) kui see on loa muutmiseks vajalik, kogu esitatud teabe
hindamine vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile h;
g) märgistuse kavand.

Vabastus uuringuandmete esitamise nõudest
1.
Taotlejad vabastatakse artikli 33 lõikes 3 osutatud katse- ja
uuringuaruannete esitamise kohustusest, kui liikmesriigil, kellele
taotlus esitatakse, on asjaomased katse- ja uuringuaruanded
olemas ning kui taotlejad tõestavad, et neile on antud juurde
pääs vastavalt artiklile 59, 61 või 62 või et mis tahes andme
kaitseperiood on lõppenud.

2.
Taotlejad, kelle suhtes kohaldatakse lõiget 1, esitavad siiski
järgmised andmed:

a) kõik vajalikud andmed taimekaitsevahendi kindlaksmäära
miseks, sealhulgas selle täielik koostis, ning samuti deklarat
sioon selle kohta, et ühtegi lubamatut muud koostisainet ei
ole kasutatud;

b) teave, mis on vajalik toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti
kindlakstegemiseks, kui need on heaks kiidetud, ning vaja
duse korral selle kindlaksmääramiseks, kas heakskiitmise
tingimused on täidetud ning vastavad artikli 29 lõike 1
punktile b;

c) asjaomase liikmesriigi nõudmisel andmed, mida on vaja selle
tõestamiseks, et taimekaitsevahendil on samalaadne mõju
taimekaitsevahendiga, mille suhtes nad tõestavad, et neil on
juurdepääs kaitstud andmetele.

Artikkel 35
Taotlust läbi vaatav liikmesriik

4.
Taotlust esitades võib taotleja artikli 63 kohaselt taotleda,
et teatav teave, sealhulgas teatavad toimiku osad, hoitaks konfi
dentsiaalsena, ning ta eraldab sellise teabe füüsiliselt muust
teabest.

Taotluse vaatab läbi taotleja välja pakutud liikmesriik, välja
arvatud juhul, kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine
samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust läbi vaatav liikmes
riik teavitab sellest taotlejat.
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Taotlust läbi vaatava liikmesriigi soovil teevad teised liikmes
riigid, kes kuuluvad samasse tsooni, mille kohta taotlus esitati,
temaga töökoormuse õiglaseks jagamiseks koostööd.
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esimeses lõigus osutatud siseriiklike riskide vähendamise meet
metega, võib liikmesriik keelduda taimekaitsevahendile loa
andmisest oma territooriumi piires, juhul kui tal on spetsiifiliste
keskkonna- või põllumajandustingimuste tõttu kaalukaid
põhjusi arvata, et kõnealune vahend kujutab jätkuvalt vastuvõe
tamatut ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

Teised liikmesriigid, kes asuvad tsoonis, mille kohta taotlus
esitati, hoiduvad toimiku edasisest menetlemisest, kuni taotlust
läbi vaatav liikmesriik on andnud oma hinnangu.
Liikmesriik teavitab oma otsusest viivitamata taotlejat ja komis
joni ning esitab selle kohta tehnilise või teadusliku põhjenduse.
Juhul, kui taotlus on esitatud rohkem kui ühe tsooni kohta,
lepivad taotlust hindavad liikmesriigid kokku keskkonna- ja
põllumajandustingimustega mitteseonduvate andmete hinda
mises.

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

Artikkel 36
Loataotluse läbivaatamine
1.
Taotlust läbi vaatav liikmesriik koostab taotluse saamise
ajal kättesaadavaid juhenddokumente kasutades ja olemasolevaid
teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, objek
tiivse ja läbipaistva hinnangu. Ta annab kõikidele samasse tsooni
kuuluvatele liikmesriikidele võimaluse esitada märkusi, mida
võetakse hindamisel arvesse.

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

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma hinnangu kättesaada
vaks teistele liikmesriikidele, kes asuvad samas tsoonis. Hinda
misaruande vorm kehtestatakse vastavalt artikli 79 lõikes 2
osutatud nõuandemenetlusele.

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

3.
Erandina lõikest 2 ja ühenduse õigust kohaldades võib
artikli 31 lõigetes 3 ja 4 osutatud nõuete ning teiste spetsiifi
listest kasutustingimustest tulenevate riskide vähendamise meet
mete suhtes kehtestada asjakohaseid tingimusi.

Kui liikmesriigile muret tekitavaid aspekte, mis on seotud
inimeste või loomade tervise või keskkonnaga, ei saa kontrollida

Artikkel 37
Läbivaatamise periood
1.
Taotlust läbi vaatav liikmesriik otsustab 12 kuu jooksul
pärast taotluse saamist, kas loa andmiseks vajalikud nõuded on
täidetud.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, määrab ta taotlejale selle
esitamiseks tähtaja. Sellisel juhul pikendatakse 12 kuu pikkust
perioodi liikmesriigi antud lisaaja võrra. Lisaaeg võib olla maksi
maalselt kuus kuud ning lõpeb siis, kui liikmesriik saab täien
davat teavet. Kui selle ajavahemiku lõpuks ei ole taotleja puudu
vaid elemente esitanud, teatab liikmesriik taotlejale, et tema
taotlus ei ole vastuvõetav.

2.
Artiklis 38 sätestatud menetluse kohaldamise ajal lüka
takse lõikes 1 esitatud tähtajad edasi.

3.
Kui loataotlus käsitleb taimekaitsevahendit, milles sisal
duvat toimeainet ei ole veel heaks kiidetud, alustab taotlust
läbi vaatav liikmesriik hindamist kohe, kui ta on kätte saanud
artikli 12 lõikes 1 osutatud esialgse hindamisaruande. Juhul kui
taotlus käsitleb sama taimekaitsevahendit ja samu kasutusalasid
kui need, mida hõlmab artiklis 8 osutatud toimik, võtab liik
mesriik otsuse taotluse kohta vastu hiljemalt kuus kuud pärast
toimeaine heakskiitmist.

4.
Teised asjaomased liikmesriigid võtavad hiljemalt 120
päeva pärast hindamisaruande ja taotlust läbi vaatava liikmesriigi
antud loa koopia kättesaamist kõnealuse taotluse kohta vastu
otsuse vastavalt artikli 36 lõigetele 2 ja 3.
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Artikkel 38

Artikkel 39

Artikli 29 lõike 1 punkti b kohase samaväärsuse hindamine

Loataotlusega seotud aruandlus ja teabevahetus

1.
Kui on vaja kindlaks teha, kas toimeaine, taimekaitseaine
või sünergisti mingi teine allikas või sama allika tootmisprot
sessi ja/või tootmiskoha muutmine on kooskõlas artikli 29 lõike
1 punktiga b, siis hindab seda liikmesriik, kes artikli 7 lõikes 1
osutatud korras oli referendiks toimeaine, taimekaitseaine või
sünergisti suhtes, välja arvatud juhul, kui artiklis 35 osutatud
taotlust läbi vaatav liikmesriik nõustub samaväärsust hindama.
Taotleja peab esitama kõik vajalikud andmed samaväärsust
hindavale liikmesriigile.

1.
Liikmesriigid koostavad iga taotluse kohta toimiku. Iga
toimik peab sisaldama järgmist:

a) taotluse koopia;

b) aruanne, mis sisaldab teavet taimekaitsevahendi hindamise ja
sellekohase otsuse kohta; aruande vorm kehtestatakse vasta
valt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele;
2.
Olles andnud taotlejale võimaluse esitada oma märkused,
mille taotleja edastab vastavalt kas referentliikmesriigile või taot
lust läbi vaatavale liikmesriigile, koostab samaväärsust hindav
liikmesriik 60 päeva jooksul alates taotluse saamisest aruande
samaväärsuse kohta ning edastab selle komisjonile, teistele liik
mesriikidele ja taotlejale.

3.
Juhul kui samaväärsust käsitlev järeldus on positiivne ning
selle kohta ei esitata vastuväiteid, peetakse artikli 29 lõike 1
punkti b tingimusi täidetuks. Kui loataotlust läbi vaatav liikmes
riik ei nõustu referentliikmesriigi järeldusega või vastupidi,
teatab ta sellest taotlejale, teistele liikmesriikidele ja komisjonile,
esitades mittenõustumise põhjused.

Asjaomased liikmesriigid püüavad jõuda kokkuleppele küsi
muses, kas artikli 29 lõike 1 punkti b tingimused on täidetud.
Nad annavad taotlejale võimaluse oma märkuste esitamiseks.

4.
Kui asjaomased liikmesriigid ei jõua kokkuleppele 45
päeva jooksul, esitab samaväärsust hindav liikmesriik asja
komisjonile. Otsus selle kohta, kas artikli 29 lõike 1 punktis
b osutatud tingimused on täidetud, võetakse vastu vastavalt
artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.
45päevane periood algab päevast, millal loataotlust läbi vaatav
liikmesriik teatas lõike 3 kohaselt referentliikmesriigile või
vastupidi, et ta ei nõustu viimase järeldusega.

c) liikmesriigi poolt seoses taotlusega vastu võetud haldusot
suste register ning artikli 33 lõikes 3 ja artiklis 34 sätestatud
dokumendid ning nende dokumentide kokkuvõte;

d) vajaduse korral heakskiidetud märgistus.

2.
Taotluse korral teevad liikmesriigid lõike 1 punktides a–d
nimetatud dokumente sisaldavad toimikud viivitamata kättesaa
davaks teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile.

3.
Taotluse korral esitavad taotlejad artikli 33 lõike 3 ja
artikli 34 kohaselt koos taotlusega esitamisele kuuluvate doku
mentide koopiad liikmesriikidele, komisjonile ja ametile.

4.
Lõigete 2 ja 3 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib
kehtestada vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivko
mitee menetlusele.

3. a l a j a g u
Lubade vastastikune tunnustamine
Artikkel 40

Enne nimetatud otsuse tegemist võib komisjon paluda ametilt
arvamust või teaduslikku või tehnilist abi, mida tuleb anda
kolme kuu jooksul pärast sellekohase taotluse esitamist.

5.
Pärast ametiga konsulteerimist võib lõigete 1–4 üksikasja
likud rakenduseeskirjad ja -menetlused kehtestada vastavalt
artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Vastastikune tunnustamine
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 liik
mesriigilt järgmistel juhtudel:

a) loa andis samasse tsooni kuuluv liikmesriik (viidatav);
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b) loa andis teise tsooni kuuluv liikmesriik (viidatav), tingimusel
et luba, mille kohta taotlus esitati, ei kasutata vastastikuse
tunnustamise eesmärgil teise samasse tsooni kuuluva liikmes
riigi puhul;

c) liikmesriik andis loa kasutamiseks kasvuhoonetes, koristus
järgseks töötlemiseks, taimede või taimsete saaduste ladusta
miseks kasutatavate tühjade ruumide või mahutite töötlemi
seks või seemnete töötlemiseks, sõltumata tsoonist, kuhu
viidatav liikmesriik kuulub.

2.
Kui taimekaitsevahend ei ole liikmesriigis lubatud, kuna
kõnealuses liikmesriigis ei ole esitatud loataotlust, võivad põllu
majandusega tegelevad ameti- või teadusasutused või erialased
põllumajandusorganisatsioonid loa valdaja nõusolekul taotleda
luba samale taimekaitsevahendile samasuguseks kasutuseks ja
samasuguste põllumajandustavade järgimiseks kõnealuses liik
mesriigis vastavalt lõikes 1 osutatud vastastikuse tunnustamise
menetlusele. Sellisel juhul peab taotleja tõendama, et sellise
taimekaitsevahendi kasutamine on sihtliikmesriigi avalikkuse
huvides.
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Artikkel 42
Menetlus
1.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

a) viidatava liikmesriigi antud loa koopia ning samuti loa tõlge
taotluse saanud liikmesriigi ametlikku keelde;

b) ametlik kinnitus, et taimekaitsevahend on identne sellega,
millele viidatav liikmesriik on loa andnud;

c) artikli 33 lõikes 3 nõutud täielik või kokkuvõtlik toimik, kui
liikmesriik seda nõuab;

d) viidatava liikmesriigi hindamisaruanne, mis sisaldab teavet
taimekaitsevahendi hindamise ja sellekohase otsuse kohta.

2.
Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 40 kohane taotlus,
langetab taotluse suhtes otsuse 120 päeva jooksul.
Juhul, kui loa valdaja keeldub nõusolekut andmast, võib asja
omase liikmesriigi pädev asutus taotluse heaks kiita, kui see on
avalikkuse huvides.

3.
Liikmesriigi nõudel esitab taotleja oma taotluse selle liik
mesriigi riigikeeltes või ametlikes keeltes või ühes nendest keel
test.

Artikkel 41
Loa andmine
1.
Liikmesriik, kellele esitatakse artikli 40 kohane taotlus,
annab pärast taotluse ja sellele lisatud artikli 42 lõikes 1
osutatud dokumentide läbivaatamist, arvestades oma territoo
riumil valitsevaid tingimusi, asjaomase taimekaitsevahendi loa
samadel tingimustel nagu taotlust läbivaatav liikmesriik, välja
arvatud artikli 36 lõike 3 kohaldamisel.

2.
Erandina lõikest 1 võib liikmesriik anda taimekaitsevahen
dile loa, kui

4. a l a j a g u
Pikendamine, tagasivõtmine ja muutmine
Artikkel 43
Loa pikendamine
1.
Luba pikendatakse loa valdaja taotluse alusel, kui artiklis
29 osutatud nõuded on jätkuvalt täidetud.

2.
Kolme kuu jooksul pärast taimekaitsevahendis sisalduva
toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiidu pikendamist
esitab taotleja järgmise teabe:

a) taotleti luba artikli 40 lõike 1 punkti b alusel;
a) taimekaitsevahendi loa koopia;
b) see sisaldab asendust vajavat ainet;
b) mis tahes uus teave, mis on nõutav andmenõuete või kritee
riumide muutmise tõttu;
c) on kohaldatud artiklit 30 või

d) see sisaldab aineid, mis on heaks kiidetud artikli 4 lõike 7
kohaselt.

c) tõendus, et esitatud uued andmed tulenevad andmenõuetest
või kriteeriumidest, mis ei kehtinud taimekaitsevahendile loa
andmise ajal või mis on vajalikud heakskiitmise tingimuste
muutmiseks;

L 309/24

ET

Euroopa Liidu Teataja

d) muu teave, mis on vajalik selle tõestamiseks, et taimekaitse
vahend vastab selles sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või
sünergisti heakskiidu pikendamist käsitlevas määruses
esitatud nõuetele;
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a) artiklis 29 osutatud nõuded ei ole või enam ei ole täidetud;

b) loa andmise aluseks olnud faktide kohta esitati ebaõiget või
eksitavat teavet;

e) seireandmete aruanne, kui loa üle tuli teha seiret.
c) mõnda loale lisatud tingimust ei ole täidetud;
3.
Liikmesriigid kontrollivad, et kõik asjaomast toimeainet,
taimekaitseainet või sünergisti sisaldavad taimekaitsevahendid
vastaksid artikli 20 kohases heakskiidu pikendamise määruses
sätestatud tingimustele ja piirangutele.

Igas tsoonis koordineerib artiklis 35 osutatud liikmesriik vasta
vuse kontrollimisi ja kõigile selle tsooni liikmesriikidele esitatud
teabe hindamist.

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

5.
Liikmesriigid võtavad otsuse taimekaitsevahendi loa piken
damise kohta vastu hiljemalt 12 kuu jooksul pärast selles sisal
duva toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiidu piken
damist.

d) teaduslike ja tehniliste teadmiste arengust tulenevalt võib
muuta kasutusviisi ja koguseid või

e) loa valdaja ei täida käesolevast määrusest tulenevaid kohus
tusi.

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 vähen
damise meetmeid, välja arvatud juhtudel, kui on kohaldatud
artikli 36 lõike 3 teist kuni neljandat lõiku. Vajaduse korral
kohaldatakse artiklit 46.

Artikkel 45
6.
Kui loa pikendamise otsust ei võeta enne loa kehtivusaja
lõppu vastu loa valdajast mittesõltuvatel põhjustel, pikendab
kõnealune liikmesriik loa kehtivust läbivaatamise lõpuleviimi
seks ja pikendamisotsuse vastuvõtmiseks vajaliku ajavahemiku
võrra.

1.
Luba võidakse tagasi võtta või seda võib muuta, kui seda
taotleb loa valdaja, kes märgib oma taotluse põhjused.

Artikkel 44

2.
Muudatusi võib lubada üksnes juhul, kui tehakse kindlaks,
et artiklis osutatud 29 nõuded on jätkuvalt täidetud.

Loa tagasivõtmine või muutmine loa valdaja taotluse korral

Loa tagasivõtmine või muutmine
1.
Liikmesriikidel on õigus luba igal ajal läbi vaadata, kui on
tõendeid, et mõni artiklis 29 osutatud nõue ei ole enam
täidetud.

Liikmesriik vaatab loa läbi, kui ta jõuab järeldusele, et direktiivi
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkti iv ja punkti b
alapunkti i ning artikli 7 lõigete 2 ja 3 tingimusi ei ole võimalik
täita.

2.
Kui liikmesriik kavatseb loa tagasi võtta või seda muuta,
teatab ta sellest loa valdajale ning annab talle võimaluse
märkuste või täiendava teabe esitamiseks.

3.
Liikmesriik võtab vajaduse korral loa tagasi või muudab
seda, kui

3.

Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 46.

Artikkel 46
Ajapikendus
Kui liikmesriik võtab loa tagasi, muudab seda või jätab selle
pikendamata, võib ta anda ajapikendust olemasolevate laovarude
kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turulelaskmiseks ja kasutamiseks.

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise
põhjused ei ole seotud inimeste ja loomade tervise või kesk
konna kaitsega, antakse ajapikendust piiratud ajaks, mis ei
ületa kuut kuud asjaomase taimekaitsevahendi müügiks ja levi
tamiseks ning täiendavat maksimaalselt ühte aastat olemasole
vate laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks.
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5. a l a j a g u

Artikkel 48

Erijuhud

Geneetiliselt muundatud organismi sisaldavate
taimekaitsevahendite turulelaskmine ja kasutamine

Artikkel 47
Madala riskiastmega taimekaitsevahendite turulelaskmine
1.
Kui kõik taimekaitsevahendis sisalduvad toimeained on
artiklis 22 osutatud madala riskiastmega toimeained, antakse
kõnealusele tootele luba madala riskiastmega taimekaitsevahen
dina tingimusel, et pärast riskihindamist ei ole vaja erimeetmeid
riskide vähendamiseks. Asjaomane taimekaitsevahend peab
vastama ka järgmistele nõuetele:

a) selles sisalduvad madala riskiastmega toimeained, taimekait
seained ja sünergistid on II peatüki kohaselt heaks kiidetud;

b) see ei sisalda probleemseid aineid;

1.
Taimekaitsevahendit, mis sisaldab direktiivi 2001/18/EÜ
kohaldamisalasse jäävat organismi, uuritakse selle geneetilise
muundamise seisukohast lisaks käesolevast peatükist tuleneva
tele hindamistele ka vastavalt kõnealusele direktiivile.

Sellisele taimekaitsevahendile antakse käesoleva määruse kohane
luba üksnes juhul, kui selleks on antud direktiivi 2001/18/EÜ
artiklis 19 osutatud kirjalik nõusolek.

2.
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki käesoleva
määruse kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

c) see on piisavalt tõhus;
Artikkel 49

d) see ei põhjusta tarbetuid kannatusi ega piina tõrjutavatele
selgroogsetele;

Töödeldud seemnete turulelaskmine

e) see vastab artikli 29 lõike 1 punktide b, c ja f–i nõuetele.

1.
Liikmesriigid ei keela selliste seemnete turulelaskmist ja
kasutamist, mida on töödeldud vähemalt ühes liikmesriigis
kõnealuseks kasutuseks lubatud taimekaitsevahendiga.

Neid vahendeid nimetatakse edaspidi madala riskiastmega taime
kaitsevahenditeks.

2.
Madala riskiastmega taimekaitsevahendi loa taotleja
tõestab, et lõikes 1 sätestatud nõuded on täidetud, ning lisab
taotlusele täieliku ja kokkuvõtliku toimiku toimeaine ja taime
kaitsevahendi kohta nõutavate andmete iga punkti kohta.

3.
Liikmesriik võtab 120 päeva jooksul vastu otsuse, kas
rahuldada madala riskiastmega taimekaitsevahendi loa taotlus.

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, määrab ta taotlejale selle
esitamiseks tähtaja. Sellisel juhul pikendatakse kõnealust
tähtaega liikmesriigi antud lisaaja võrra.

Lisaaeg on maksimaalselt kuus kuud ning lõpeb siis, kui liik
mesriik saab täiendava teabe. Kui selle ajavahemiku lõpuks ei ole
taotleja puuduvaid elemente esitanud, teatab liikmesriik taotle
jale, et tema taotlus ei ole vastuvõetav.

4.
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki käesoleva
määruse kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

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
asjaomaste liikmesriikide võetud meetmete abil, võetakse vasta
valt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele
viivitamata meetmed selliste töödeldud seemnete kasutamise
ja/või müügi piiramiseks või keelustamiseks. Enne selliste meet
mete võtmist vaatab komisjon läbi tõendid ning võib küsida
ameti arvamust. Komisjon võib määrata sellise arvamuse esita
miseks tähtaja.

3.

Kohaldatakse artikleid 70 ja 71.

4.
Ilma et see piiraks seemnete märgistamist käsitlevate
muude ühenduse õigusaktide kohaldamist, esitatakse töödeldud
seemnetele lisatud märgistusel ja dokumentidel selle taimekait
sevahendi nimi, millega seemneid töödeldi, selles vahendis sisal
duva toimeaine nimetus või sisalduvate toimeainete nimetused
ning direktiiviga 1999/45/EÜ sätestatud standardsed ohutus
laused ja vajaduse korral kõnealuse toote loas esitatud riskide
vähendamise meetmed.
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Artikkel 50
Asendust vajavaid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite
võrdlev hindamine
1.
Liikmesriik teeb 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 konkreetse põllukultuuri
puhul, 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
tõkestusmeetod, mis on inimeste või loomade tervisele või
keskkonnale tunduvalt ohutum;

b) punktis a osutatud taimekaitsevahenditega või mittekeemilise
tõrje- või tõkestusmeetoditega asendamine ei ole majandus
likult või praktiliselt oluliselt ebasoodsam;

c) toimeainete keemiline mitmekesisus (vajaduse korral) või
põllukultuuride majandamise ja taimekahjustajate tõkesta
mise meetodid ja tavad on piisavad, et minimeerida sihtor
ganismis resistentsuse teket, ning

d) arvesse on võetud vähe levinud või väikese kasvupinnaga
kultuuridel kasutamise tagajärjed.

2.
Erandina artikli 36 lõikest 2 võivad liikmesriigid erandjuh
tudel kohaldada käesoleva artikli lõike 1 sätteid ka sellise taime
kaitsevahendi loataotlust hinnates, mis ei sisalda asendust vaja
vaid või madala riskiastmega toimeaineid, kui samaks kasutus
alaks on olemas mittekeemiline tõrje- või tõkestusmeetod ning
see on kõnealuses liikmesriigis üldkasutatav.

3.
Erandina lõikest 1 antakse asendust vajavat ainet sisalda
vale taimekaitsevahendile luba ilma võrdleva hindamiseta, kui
see on vajalik esmaste kogemuste saamiseks selle vahendi prak
tilise kasutamise kohta.
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kolm aastat pärast liikmesriigi vastavat otsust või asendust vaja
vale ainele antud heakskiidu kehtivusaja lõppedes, kui see aeg
lõpeb varem.

6.
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki käesoleva
määruse kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

Artikkel 51
Lubade kehtivuse laiendamine vähe levinud või väikese
kasvupinnaga kultuuridel kasutamistele
1.
Loa valdaja, põllumajandustegevusega seotud ameti- või
teadusasutused, erialased põllumajandusorganisatsioonid või
professionaalsed kasutajad võivad taotleda, et asjaomases liik
mesriigis juba lubatud taimekaitsevahendi loa kehtivust laienda
takse ka vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel
kasutamistele, mida kõnealune luba veel ei hõlma.

2.

Liikmesriigid laiendavad loa kehtivust, kui

a) kavandatav kasutusala on olemuselt vähe levinud või väikese
kasvupinnaga kultuuridel kasutamine;

b) artikli 4 lõike 3 punktides b, d ja e ning artikli 29 lõike 1
punktis i osutatud tingimused on täidetud;

c) laiendatakse avalikkuse huvides ning

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.

3.
Liikmesriigid võivad võtta vajalikke meetmeid, et hõlbus
tada või toetada taotluste esitamist, et laiendada juba loa saanud
taimekaitsevahendite loa kehtivust vähe levinud või väikese
kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks.

Selline luba antakse ühel korral maksimaalselt viieks aastaks.
4.
Laiendada võib olemasoleva loa muutmise vormis või
eraldi loaga vastavalt asjaomase liikmesriigi haldusmenetlustele.
4.
Asendust vajavat ainet sisaldavate taimekaitsevahendite
puhul teevad liikmesriigid lõikes 1 sätestatud võrdlevat hinda
mist regulaarselt ning hiljemalt loa pikendamisel või muutmisel.

Kõnealuse võrdleva hindamise tulemuste põhjal jätavad liikmes
riigid loa kehtima, võtavad selle tagasi või muudavad seda.

5.
Kui liikmesriik otsustab lõike 4 kohaselt loa tagasi võtta
või seda muuta, jõustub selline tagasivõtmine või muutmine

5.
Kui liikmesriigid laiendavad loa kehtivust mõnele vähe
levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, teavi
tavad nad sellest vajaduse korral loa valdajat ning taotlevad, et
ta muudaks märgistust sellele vastavalt.

Kui loa valdaja sellest keeldub, tagavad liikmesriigid kasutajate
täieliku ja üksikasjaliku teavitamise vahendi kasutusjuhendist
ametliku väljaande või ametliku veebisaidi kaudu.
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Ametlik teadaanne või vajaduse korral märgistus sisaldab viidet
taimekaitsevahendi kasutaja vastutusele seoses sellise taimekait
sevahendi tõhususe puudumise või fütotoksilise mõjuga, millele
anti luba vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel
kasutamiseks. Loa kehtivuse laiendamine vähe levinud või
väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks tuleb märgistusel
eraldi välja tuua.

6.
Käesoleva artikli alusel kehtivuse laiendamise puhul
tehakse eraldi märgistus ja vastutuspiirangutele juhitakse eraldi
tähelepanu.

7.
Lõikes 1 osutatud taotlejad võivad taotleda luba taimekait
sevahendi kasutamiseks vähe levinud või väikese kasvupinnaga
kultuuridel vastavalt artikli 40 lõikele 1, tingimusel et asjaomane
taimekaitsevahend on kõnealuses liikmesriigis lubatud. Liikmes
riigid annavad loa selliseks kasutuseks kooskõlas artikliga 41,
tingimusel et asjaomaseid kasutusi peetakse vähe levinud või
väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks ka liikmesrii
kides, kus taotlus esitatakse.

8.
Liikmesriigid koostavad vähe levinud või väikese kasvupin
naga kultuuridel kasutamiste loendi ja ajakohastavad seda korra
päraselt.

3.
kui
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Taimekaitsevahendeid peetakse võrdlustootega identseks,

a) need on toodetud sama ettevõtte või seotud ettevõtte poolt
või samale tootmisprotsessile vastava litsentsi alusel;

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

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

4.

Paralleelse kaubanduse loa taotlus sisaldab järgmist:

a) taimekaitsevahendi nimetus ja registreerimisnumber päritolu
liikmesriigis;

b) päritoluliikmesriik;

c) loa valdaja nimi ja aadress päritoluliikmesriigis;
9.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hilje
malt 14. detsembril 2011 raporti Euroopa vähe levinud või
väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamise fondi loomise
kohta, millega kaasneb vajaduse korral õigusakti ettepanek.

10.
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki käesoleva
määruse kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

d) originaalmärgistus ja -kasutusjuhend, millega koos kasutuse
levõetavat taimekaitsevahendit päritoluliikmesriigis levita
takse, kui sihtliikmesriigi pädev asutus peab seda läbivaata
miseks vajalikuks. Pädev asutus võib nõuda originaalkasutus
juhendi asjakohaste osade tõlkimist;

e) taotleja nimi ja aadress;
Artikkel 52
Paralleelne kaubandus
1.
Tingimusel et saadakse paralleelse kaubanduse luba, võib
ühes liikmesriigis (päritoluliikmesriik) lubatud taimekaitseva
hendit kasutusele võtta, turule lasta ja kasutada teises liikmes
riigis (sihtliikmesriik), kui see liikmesriik määrab kindlaks, et
kõnealune taimekaitsevahend on oma koostiselt identne tema
territooriumil juba lubatud taimekaitsevahendiga (võrdlustoode).
Taotlus esitatakse sihtliikmesriigi pädevale asutusele.

2.
Paralleelse kaubanduse luba antakse lihtsustatud korras 45
päeva jooksul pärast täieliku taotluse saamist, kui kasutusele
võetav taimekaitsevahend on lõike 3 kohaselt identne. Liikmes
riigid annavad üksteisele taotluse korral kümne päeva jooksul
pärast taotluse saamist vajalikku teavet hindamaks, kas tooted
on identsed. Paralleelse kaubanduse loa andmise menetlus peata
takse alates päevast, mil päritoluliikmesriigi pädevale asutusele
saadetakse taotlus teabe saamiseks, kuni ajani, mil sihtliikmes
riigi pädevale asutusele esitatakse kogu nõuetekohane teave.

f) sihtliikmesriigis
nimetus;

levitatavale

taimekaitsevahendile

antav

g) turulelastava toote märgistuse kavand;

h) proov tootest, mida kavatsetakse kasutusele võtta, kui siht
liikmesriigi pädev asutus peab seda vajalikuks;

i) võrdlustoote nimi ja registreerimisnumber.

Andmenõudeid võib muuta või täiendada ning sellise taimekait
sevahendi taotluse puhul, millele on juba antud paralleelse
kaubanduse luba, ning isiklikuks kasutamiseks mõeldud taime
kaitsevahendi taotluse puhul kehtestatakse täiendavaid üksikasju
ja erinõudeid vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.
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5.
Taimekaitsevahend, mille kohta on väljastatud paralleelse
kaubanduse luba, lastakse turule ja seda kasutatakse üksnes
vastavalt võrdlustoote loa sätetele. Seire ja kontrolli hõlbustami
seks sätestab komisjon artiklis 68 osutatud määruses kõnealuse
toote puhul kontrolli erinõuded.

6.
Paralleelse kaubanduse luba kehtib sama kaua kui võrdlus
toote luba. Kui võrdlustoote loa valdaja taotleb vastavalt artikli
45 lõikele 1 loa tagasivõtmist ning artiklis 29 esitatud nõuded
on endiselt täidetud, lõpeb paralleelse kaubanduse loa kehtivus
kuupäeval, mil võrdlustoote loa kehtivusaeg oleks tavaliselt
lõppenud.

7.
Ilma et see piiraks käesoleva artikli konkreetsete sätete
kohaldamist, kohaldatakse vastavalt artikleid 44, 45, 46 ja 55
ja artikli 56 lõiget 4 ning VI–X peatükki taimekaitsevahendite
suhtes paralleelkaubanduses.
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2.
Komisjon võib paluda ametilt arvamust või teaduslikku
või tehnilist abi.

Amet esitab oma arvamuse või oma töö tulemused komisjonile
ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

3.
Vajaduse korral võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 3
osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu otsus selle kohta,
millal ja millistel tingimustel liikmesriik

a) tohib või ei tohi pikendada meetme kehtivusaega või seda
korrata või

b) võtab oma meetme tagasi või muudab seda.

8.
Ilma et see piiraks artikli 44 kohaldamist, võib paralleelse
kaubanduse loa tagasi võtta, kui kasutuselevõetud taimekaitse
vahendi luba on ohutuse või tõhususega seotud põhjustel pärit
oluliikmesriigis tagasi võetud.

4.
Lõikeid 1 kuni 3 ei kohaldata taimekaitsevahendite suhtes,
mis sisaldavad geneetiliselt muundatud organisme või koos
nevad nendest, välja arvatud juhul, kui nende keskkonda viimine
on direktiivi 2001/18/EÜ alusel heaks kiidetud.

9.
Kui vahend ei ole lõike 3 kohaselt identne võrdlustootega,
võib sihtliikmesriik anda nõutava loa üksnes turulelaskmiseks ja
kasutamiseks vastavalt artiklile 29.

Artikkel 54

10.
Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata nende taimekaitse
vahendite suhtes, millele päritoluliikmesriigis on antud luba
vastavalt artiklile 53 või 54.

11.
Ilma et see piiraks artikli 63 kohaldamist, avalikustavad
liikmesriikide ametiasutused teabe paralleelkaubanduse lubade
kohta.

6. a l a j a g u
Erandid
Artikkel 53

Teadus- ja arendustegevus
1.
Erandina artiklist 28 võib teadus- või arendustegevuse
otstarbel teha eksperimente või katseid, millega kaasneb sellise
taimekaitsevahendi keskkonda viimine, mida ei ole veel turule
lubatud, või sellise taimekaitsevahendi kasutamine, mida ei ole
veel lubatud, kui liikmesriik, kelle territooriumil vastav eksperi
ment või katse tehakse, 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 sattu
mist toiduahelasse, välja arvatud juhul, kui sellekohased sätted
on juba kehtestatud määrusega (EÜ) nr 396/2005.

Liikmesriik võib anda eelneva loa kogu eksperimentide või
katsete programmile või nõuda iga üksiku eksperimendi või
katse jaoks eraldi luba.

Taimekaitse eriolukorrad
1.
Erandina artiklist 28 võib liikmesriik eriolukordades anda
kuni 120 päevaks loa taimekaitsevahendite turulelaskmiseks
piiratud ja kontrollitud kasutuseks, kui selline meede osutub
vajalikuks ohu tõttu, mida ei ole võimalik ohjata ühegi teise
mõistliku vahendiga.

2.
Taotlus esitatakse liikmesriigile, kelle territooriumil ekspe
rimenti või katset kavatsetakse teha, lisades sellele toimiku, mis
sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid, et oleks võimalik hinnata
võimalikke mõjusid inimeste või loomade tervisele või võima
likku keskkonnamõju.

Asjaomane liikmesriik peab võetud meetmetest kohe teatama
teistele liikmesriikidele ja komisjonile, edastades üksikasjaliku
teabe olukorra ning tarbijate ohutuse tagamiseks võetud meet
mete kohta.

3.
Luba uuringuks ei anta sellistele eksperimentidele või
katsetele, millega kaasneb geneetiliselt muundatud organismi
keskkonda viimine, välja arvatud juhul, kui see on direktiivi
2001/18/EÜ alusel heaks kiidetud.
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4.
Lõiget 2 ei kohaldata juhul, kui liikmesriik on andnud
asjaomasele isikule õiguse teha teatavaid eksperimente ja katseid
ning on kindlaks määranud nende tegemise tingimused.

5.
Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regula
tiivmenetlusele võib vastu võtta käesoleva artikli rakendamise
üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige eksperimentide või katsete
käigus keskkonda viidavate taimekaitsevahendite maksimaalsete
lubatud koguste ning vastavalt lõikele 2 esitatavate miinimum
andmete kohta.

2. JAGU

Kasutamine ja teave
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või hinnangute kohta, kes annavad taimekaitsevahendite või
toimeainete lubasid kolmandates riikides.

2.
Teatele lisatakse hinnang selle kohta, kas ja millisel viisil
sellest uuest teabest järeldub, et taimekaitsevahend või toime
aine, selle metaboliidid, taimekaitseaine, sünergist või muu
koostisaine ei vasta enam vastavalt artiklites 29 ja 4 või artiklis
27 sätestatud nõuetele.

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.

Artikkel 55
Taimekaitsevahendite kasutamine
Taimekaitsevahendeid kasutatakse nõuetekohaselt.

Nõuetekohane kasutus hõlmab hea taimekaitsetava põhimõtete
kohaldamist ja artikli 31 kohaselt kehtestatud ning märgistusele
kantud tingimuste täitmist. Nõuetekohane kasutus vastab direk
tiivi 2009/128/EÜ sätetele, eelkõige kõnealuse direktiivi artiklis
14 ja III lisas osutatud integreeritud taimekaitse üldpõhimõte
tele, mida kohaldatakse hiljemalt 1. jaanuarist 2014.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni, kui ta leiab,
et taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või
sünergisti heakskiitmise tingimused ei ole enam täidetud või kui
muu koostisaine on loetud lubamatuks, ning teeb ettepaneku
heakskiidu tagasivõtmiseks või selle tingimuste muutmiseks.

4.
Taimekaitsevahendi loa valdaja esitab igal aastal taimekait
sevahendi loa andnud liikmesriikide pädevatele asutustele
aruande, kui tal on mis tahes kättesaadavat teavet soovitud
tõhususe puudumise, resistentsuse kujunemise ning taimedel,
taimsetel saadustel või keskkonnas avaldunud mis tahes oota
matu mõju kohta.

Artikkel 56
Teave võimaliku kahjuliku või lubamatu mõju kohta

Artikkel 57

1.
Taimekaitsevahendi loa valdaja teavitab loa andnud liik
mesriike viivitamata mis tahes seda taimekaitsevahendit või
taimekaitsevahendis sisalduvat toimeainet, selle metaboliite,
taimekaitseainet, sünergisti või muud koostisainet käsitlevast
uuest teabest, mis annab alust arvata, et taimekaitsevahend ei
vasta enam vastavalt artiklites 29 ja 4 sätestatud kriteeriumidele.

Kohustus tagada teabe kättesaadavus

Eelkõige teatatakse selle taimekaitsevahendi või selles sisalduva
toimeaine, selle metaboliitide, taimekaitseaine, sünergisti või
muu koostisaine jääkide võimalikest kahjulikest mõjudest
inimeste või loomade tervisele, põhjaveele või nende võimali
kust lubamatust mõjust taimedele, taimsetele saadustele või
keskkonnale.

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

a) loa valdaja nimi või ärinimi ja loa number;

b) toote kaubanimi;

c) valmistise liik;
Sel eesmärgil registreerib loa valdaja kõik taimekaitsevahendi
kasutamisega seoses inimestel, loomadel ja keskkonnas tähel
datud kahtlased kõrvaltoimed ning teatab nendest.

Teavitamiskohustus hõlmab ka asjakohast teavet nende rahvus
vaheliste organisatsioonide või avalik-õiguslike organite otsuste

d) kõigi selles sisalduvate toimeainete, taimekaitseainete või
sünergistide nimetus ja kogus;

e) klassifikatsioon, riski- ja ohutuslaused kooskõlas direktiiviga
1999/45/EÜ ja artiklis 65 osutatud määrusega;
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f) lubatud kasutusala või kasutusalad;

g) loa tagasivõtmise põhjused, kui need on seotud ohutusega;

h) vastavalt artikli 51 lõikes 8 nimetatud vähe levinud või
väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamise loetelu.

2.
Lõikes 1 osutatud teave peab olema hõlpsasti kättesaadav
ning seda tuleb ajakohastada vähemalt üks kord iga kolme kuu
tagant.

3.
Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee
menetlusele võib luua lubade infosüsteemi käesoleva artikli
lõigete 1 ja 2 kohaldamise hõlbustamiseks.

IV PEATÜKK
ABIAINED

Artikkel 58
Abiainete turulelaskmine ja kasutamine
1.
Abiainet ei lasta turule ega kasutata, kui asjaomane liik
mesriik ei ole andnud selleks luba vastavalt lõikes 2 osutatud
määruses kehtestatud tingimustele.

2.
Abiainete lubade andmise üksikasjalikud eeskirjad, seal
hulgas andmenõuded, teavitamise, hindamise, hinnangu andmise
ja otsuste vastuvõtmise menetlus sätestatakse vastavalt artikli 79
lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu
võetavas määruses.

3.

Kohaldatakse artikli 81 lõiget 3.

V PEATÜKK
ANDMEKAITSE JA ANDMETE JAGAMINE

Artikkel 59
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b) tõendatult vastavuses hea laboritava või hea katsetava põhi
mõtetega.

Kui aruanne kuulub andmekaitse alla, ei tohi selle saanud liik
mesriik seda kasutada teiste taimekaitsevahendite, taimekaitseai
nete, sünergistide ja abiainete loataotlejate kasuks, välja arvatud
käesoleva artikli lõikes 2, artiklis 62 või artiklis 80 sätestatud
juhtudel.

Andmekaitseperiood on kümme aastat alates selles liikmesriigis
esmase loa andmise kuupäevast, välja arvatud käesoleva artikli
lõikes 2 või artiklis 62 sätestatud juhtudel. Seda perioodi piken
datakse 13 aastani artikliga 47 hõlmatud taimekaitsevahendite
puhul.

Neid perioode pikendatakse kolme kuu võrra iga artikli 51
lõikes 1 määratletud vähe levinud või väikese kasvupinnaga
kultuuridel kasutamiseks antud loa pikendamise puhul, välja
arvatud kasutusala laiendamisel põhineval lubade pikendamisel,
kui loa valdaja esitab taotluse sellise loa saamiseks hiljemalt viis
aastat pärast selles liikmesriigis antud esmase loa kuupäeva.
Andmekaitseperiood kokku ei või ühelgi juhul olla pikem kui
13 aastat. Artikliga 47 hõlmatud taimekaitsevahendite puhul ei
või andmekaitseperiood kokku olla ühelgi juhul pikem kui 15
aastat.

Samu andmekaitse-eeskirju kui esmase loa puhul kohaldatakse
ka kolmandate isikute esitatud katse- ja uuringuaruannete suhtes
artikli 51 lõikes 1 osutatud vähe levinud või väikese kasvupin
naga kultuuridel kasutamiseks antud loa pikendamise eesmärgil.

Uuringud kuuluvad andmekaitse alla ka juhul, kui need olid
vajalikud loa pikendamiseks või läbivaatamiseks. Andmekaitse
periood on 30 kuud. Esimest kuni neljandat lõiku kohaldatakse
mutatis mutandis.

2.

Lõiget 1 ei kohaldata

a) katse- ja uuringuaruannete suhtes, mille kohta taotleja on
esitanud andmekasutusloa, või

Andmekaitse
1.
Katse- ja uuringuaruanded kuuluvad andmekaitse alla käes
olevas artiklis sätestatud tingimustel.

Andmekaitset kohaldatakse toimeainet, taimekaitseainet või
sünergisti, abiaineid ja taimekaitsevahendit käsitlevate artikli 8
lõikes 2 osutatud katse- ja uuringuaruannete suhtes, kui need
aruanded esitab liikmesriigile käesoleva määruse kohase loa
taotleja (edaspidi „esmane taotleja”), tingimusel et need katsed
ja uuringud olid

a) vajalikud loa andmiseks või loa muutmiseks, et lubada kasu
tamist mõnel teisel põllukultuuril, ning

b) juhul, kui andmekaitseperiood, mis on kehtestatud samadele
katse- ja uuringuaruannetele seoses mõne teise taimekaitse
vahendiga, on lõppenud.

3.
Lõike 1 kohast andmekaitset kohaldatakse üksnes juhul,
kui esmane taotleja on toimiku esitamise ajal nõudnud andme
kaitse kohaldamist toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti,
abiainet ja taimekaitsevahendit käsitlevate katse- ja uuringu
aruannete suhtes ning on esitanud asjaomasele liikmesriigile
iga katse- või uuringuaruande kohta artikli 8 lõike 1 punktis f
ja artikli 33 lõike 3 punktis d osutatud teabe ning samuti
kinnituse, et katse- või uuringuaruandele ei ole määratud
andmekaitset või määratud andmekaitseperiood ei ole lõppenud.
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Artikkel 60
Katse- ja uuringuaruannete loetelu
1.
Referentliikmesriigid koostavad iga toimeaine, taimekaitse
aine ja sünergisti ning abiaine kohta esmase heakskiidu andmi
seks, heakskiidu tingimuste muutmiseks või heakskiidu pikenda
miseks vajalike katse- ja uuringuaruannete loetelu ning teevad
selle kättesaadavaks liikmesriikidele ja komisjonile.
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3.
Potentsiaalne loataotleja või loa pikendamise või selle läbi
vaatamise taotleja ning asjaomaste lubade valdaja või valdajad
võtavad kõik mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele artikli
59 kohaselt kaitstud katse- ja uuringuaruannete jagamise suhtes
õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil.

Artikkel 62
Selgroogsetega tehtavate katsete ja uuringute jagamine
2.
Iga taimekaitsevahendi kohta, millele liikmesriigid loa
annavad, koostavad ja teevad nad igale huvitatud poolele taot
luse korral kättesaadavaks

a) selliste toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti, abiainet ja
taimekaitsevahendit käsitlevate katse-ja uuringuaruannete
loetelu, mis on vajalikud esmase loa andmiseks, loa tingi
muste muutmiseks või loa pikendamiseks, ning

b) nende katse- ja uuringuaruannete loetelu, millega seoses taot
leja nõudis artikli 59 kohast andmekaitset, koos kõigi nime
tatud artikliga kooskõlas esitatud põhjendustega.

3.
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud loetelud sisaldavad teavet selle
kohta, kas nende katse- ja uuringuaruannete vastavus hea labo
ritava ja hea katsetava põhimõtetega on tõendatud.

1.
Käesoleva määruse kohaldamisel tehakse selgroogsete
loomadega katseid ainult siis, kui muud meetodid puuduvad.
Käesoleva määruse kohaldamisel selgroogsete loomadega tehtud
katsete ja uuringute kordamist välditakse vastavalt lõigetele 2–6.

2.
Liikmesriigid ei aktsepteeri loataotluste täiendamiseks
selgroogsetega tehtavaid või alustatud korduvaid katseid ja
uuringuid, mille puhul oleks saanud põhjendatult kasutada
direktiivi 1999/45/EÜ II lisas kirjeldatud tavapäraseid meeto
deid. Mis tahes isik, kes kavatseb teha katseid ja uuringuid
selgroogsetega, võtab vajalikke meetmeid kontrollimaks, et
neid katseid või uuringuid ei ole varem tehtud või alustatud.

3.
Potentsiaalne taotleja ning asjaomaste lubade valdaja või
valdajad teevad kõik jõupingutused selgroogsetega seotud
katsete ja uuringute jagamise tagamiseks. Katse- ja uuringu
aruannete 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 nõuetele vastamiseks.

Artikkel 61
Katsete dubleerimise vältimise üldeeskirjad
1.
Katsete dubleerimise vältimiseks tutvuvad kõik isikud, kes
kavatsevad taotleda taimekaitsevahendi luba, enne katsete või
uuringute tegemist artiklis 57 osutatud teabega, et selgitada
välja, kas ja kellele on juba antud sama toimeainet, taimekait
seainet või sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi või abiaine
luba. Pädev asutus esitab potentsiaalse taotleja soovil talle kõ
nealuse toote kohta vastavalt artiklile 60 koostatud katse- ja
uuringuaruannete loetelu.

Potentsiaalne taotleja esitab kõik andmed selle toimeaine iseloo
mulike tunnuste ja lisandite kohta, mida ta kasutada kavatseb.
Päringule tuleb lisada tõendid, et tulevane taotleja kavatseb luba
taotleda.

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

4.
Kui potentsiaalne taotleja ning sama toimeainet, taimekait
seainet või sünergisti sisaldavate taimekaitsevahendite või abiai
nete vastavate lubade valdaja või valdajad ei jõua kokkuleppele
selgroogsetega seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise osas,
teavitab potentsiaalne taotleja sellest artikli 61 lõikes 1 osutatud
liikmesriigi pädevat asutust.

Suutmatus jõuda lõikes 3 nimetatud kokkuleppele ei takista
liikmesriigi pädeval asutusel selgroogsetega seotud katse- ja
uuringuaruannete kasutamist potentsiaalse taotleja taotlusega
seotud eesmärkidel.

5.
Hiljemalt 14. detsembril 2016 esitab komisjon aruande
käesoleva määruse nende sätete mõju kohta, mis käsitlevad
selgroogseid loomi hõlmavate katsete ja uuringute andmekaitset.
Komisjon esitab kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile ja
nõukogule vajaduse korral koos asjakohase õigusakti ettepa
nekuga.

ET

L 309/32

Euroopa Liidu Teataja

6.
Asjakohase loa valdajal või valdajatel on õigus nõuda
potentsiaalselt taotlejalt õiglase osa tasumist tema kantud kulu
dest. Liikmesriigi pädev asutus võib suunata asjaomased pooled
lahendama asja ametliku ja siduva otsuse saamiseks vahekohtus
vastavalt siseriiklikule õigusele. Vastasel korral võivad pooled
lahendada asja kohtuvaidluses liikmesriikide kohtutes. Vahe
kohtu või kohtu otsustes arvestatakse lõikes 3 kindlaks
määratud põhimõtteid ning otsused pööratakse täitmisele liik
mesriikide kohtutes.
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3.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu
28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele
avaliku juurdepääsu) kohaldamist (1).
VII PEATÜKK
TAIMEKAITSEVAHENDITE JA ABIAINETE PAKENDAMINE,
MÄRGISTAMINE JA REKLAAM

Artikkel 64
Pakendamine ja esitlemine
VI PEATÜKK
AVALIK JUURDEPÄÄS TEABELE

Artikkel 63
Konfidentsiaalsus
1.
Isik, kes taotleb, et käesoleva määruse alusel esitatud teavet
käsitletaks konfidentsiaalsena, esitab kontrollitava põhjenduse,
mis tõendab, et kõnealuse teabe avaldamine võib kahjustada
tema ärihuve või tema eraelu puutumatust ja isikupuutumatust.

2.
Järgmise teabe avaldamist peetakse tavaliselt asjaomaste
isikute ärihuve või eraelu puutumatust või isikupuutumatust
kahjustavaks:

1.
Taimekaitsevahendid ja abiained, mida võidakse ekslikult
pidada toiduks, joogiks või loomasöödaks, pakendatakse selli
selt, et viia miinimumini sellise eksimuse tõenäosus.
2.
Taimekaitsevahendid ja abiained, mis on avalikkusele
kättesaadavad ja mida võidakse ekslikult pidada toiduks, joogiks
või loomasöödaks, peavad sisaldama nende toiduna tarbimist
takistavaid või mittesoodustavaid komponente.
3.
Direktiivi 1999/45/EÜ artiklit 9 kohaldatakse ka nende
taimekaitsevahendite ja abiainete suhtes, mis ei kuulu nimetatud
direktiivi reguleerimisalasse.
Artikkel 65
Märgistamine

a) tootmismeetod;

b) toimeaine lisandi spetsifikatsioon, välja arvatud selliste lisan
dite puhul, mida peetakse toksikoloogiliselt, ökotoksikoloo
giliselt või keskkonna seisukohalt tähtsaks;

c) lisandeid sisaldava toimeaine tootmispartiide tulemused;

d) toodetava toimeaine lisandite analüüsi meetodid, välja
arvatud meetodid lisandite kohta, mida peetakse toksikoloo
giliselt, ökotoksikoloogiliselt või keskkonna seisukohalt täht
saks;

e) tootja või importija ja taotleja või loa valdaja vahelised
sidemed;

f) teave taimekaitsevahendi täieliku koostise kohta;

1.
Taimekaitsevahendite märgistus peab vastama direktiivis
1999/45/EÜ sätestatud klassifitseerimis-, märgistamis- ja paken
damisnõuetele ning vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kont
rolliga regulatiivmenetlusele vastu võetud määruses sätestatud
nõuetele.
Nimetatud määrus sisaldab ka spetsiifilisi standardseid riski- ja
ohutuslauseid ettevaatusabinõude kohta, mis täiendavad direk
tiivis 1999/45/EÜ esitatud lauseid. Määrus sisaldab direktiivi
91/414/EMÜ artikli 16 ning IV ja V lisa teksti, mida on vajaduse
korral muudetud.
2.
Liikmesriigid võivad enne loa andmist nõuda pakendinäi
diste või -makettide ning märgistuse ja infolehtede kavandite
esitamist.
3.
Kui liikmesriik peab vajalikuks täiendavate lausete lisamist
inimeste või loomade tervise või keskkonna kaitsmiseks, peab ta
sellest otsekohe teatama teistele liikmesriikidele ja komisjonile
ning edastama neile vastava täiendava lause või vastavad täien
davad laused ja nende nõuete põhjendused.
Kaalutakse selliste lausete lisamist lõikes 1 osutatud määrusesse.
Kuni nimetatud lisamiseni võivad liikmesriigid nõuda täiendava
lause või täiendavate lausete kasutamist.

g) selgroogsetega tehtavatesse katsetesse kaasatud isikute nimed
ja aadressid.

(1) ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.
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Artikkel 66
Reklaam
1.
Taimekaitsevahendeid, millele ei ole luba antud, ei reklaa
mita. Igale taimekaitsevahendi reklaamile lisatakse laused „Kasu
tage taimekaitsevahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege alati
läbi märgistus ja tootekirjeldus.”. Need laused peavad olema
kergesti loetavad ja ülejäänud reklaamist selgelt eristatavad.
Sõna „taimekaitsevahend” võib asendada tooteliigi täpsema
kirjeldusega, näiteks fungitsiid, insektitsiid või herbitsiid.

2.
Reklaam ei tohi sisaldada sellist tekstilist või graafilist
teavet, mis võib olla eksitav selles suhtes, millist võimalikku
ohtu kujutab toode inimeste või loomade tervisele või keskkon
nale, näiteks väljendeid „madala riskiastmega”, „mittetoksiline”
või „kahjutu”.

Üksnes madala riskiastmega taimekaitsevahendite puhul on
reklaamis lubatud kasutada fraasi „lubatud madala riskiastmega
taimekaitsevahend vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009”.
Seda ei tohi kasutada väitena taimekaitsevahendi märgistusel.

3.
Liikmesriigid võivad keelata või piirata taimekaitsevahen
dite reklaamimist teatud meediakanalites, võttes arvesse ühen
duse õigust.

4.
Kõik reklaamis kasutatavad väited peavad olema tehniliselt
põhjendatavad.

5.
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.
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kirjas taimekaitsevahendi nimi, kasutuskorra aeg ja kulunorm,
maa-ala ja põllukultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati.

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

Pädevad asutused võimaldavad kõnealusele teabele juurdepääsu
kooskõlas kohaldatava siseriikliku või ühenduse õigusega.

Hiljemalt 14. detsembril 2012 esitab komisjon Euroopa Parla
mendile ja nõukogule aruande põllukultuuridel kasutatavate
taimekaitsevahenditega seotud teabe jälgitavuse tagamisega
seotud kulude ja tulude kohta kasutajatest jaemüüjateni, millega
kaasnevad vajaduse korral asjasse puutuvad õigusakti ettepa
nekud.

2.
Taimekaitsevahendite tootjad korraldavad pädevate
asutuste taotlusel loa saamisele järgneva kontrolli. Nad teavi
tavad pädevaid asutusi asjasse puutuvatest tulemustest.

3.
Loa valdajad esitavad liikmesriikide pädevatele asutustele
kõik andmed taimekaitsevahendite müügimahu kohta kooskõlas
ühenduse õigusaktidega taimekaitsevahendite statistika kohta.

4.
Lõigete 1, 2 ja 3 ühtse kohaldamise tagamiseks võib vastu
võtta rakendusmeetmeid vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud
regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 68
6.
Reklaamis või tutvustavas materjalis tuleb juhtida tähele
panu asjakohastele märgistusel esitatud hoiatuslausetele ja
sümbolitele.

Seire ja kontroll
Liikmesriigid teevad ametlikke kontrolle käesoleva määruse täit
mise tagamiseks. Nad koostavad ja edastavad komisjonile
aruande nende kontrollide ulatuse ja tulemuste kohta kuue
kuu jooksul pärast aruandes käsitletud aasta lõppu.

VIII PEATÜKK
KONTROLL

Artikkel 67

Komisjoni eksperdid teevad liikmesriikides üldisi ja spetsiifilisi
auditeid, et kontrollida liikmesriikide tehtud ametlikke kontrolle.

Andmete säilitamine
1.
Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, levitajad, importijad
ja eksportijad säilitavad enda toodetud, imporditud, eksporditud,
ladustatud, kasutatud ja turulelastud taimekaitsevahendeid käsit
levaid andmeid vähemalt viis aastat. Taimekaitsevahendite
professionaalsed kasutajad säilitavad vähemalt kolm aastat selli
seid andmeid kasutatavate taimekaitsevahendite kohta, milles on

Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivme
netlusele vastu võetud määrusega kehtestatakse sätted taimekait
sevahendite tootmise, pakendamise, märgistamise, ladustamise,
transpordi, turustamise, koostise, paralleelse kaubanduse ja kasu
tamise kontrolli kohta. Samuti sisaldab see sätteid teabekogu
mise ja mürgistuskahtluse juhtudest teavitamise kohta.
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IX PEATÜKK

X PEATÜKK

ERIOLUKORRAD

HALDUS- JA FINANTSSÄTTED

Artikkel 69

Artikkel 72

Erakorralised meetmed

Karistused

Kui on selge, et heakskiidetud toimeaine, taimekaitseaine, süner
gist või muu koostisaine või käesoleva määruse kohaselt loa
saanud taimekaitsevahend võib tõenäoliselt kujutada tõsist
ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale ning sellist
ohtu ei ole võimalik rahuldaval määral ohjata liikmesriigi või
-riikide võetud meetmete abil, võetakse komisjoni algatusel või
liikmesriigi nõudmisel kohe meetmed selle aine või vahendi
kasutamise ja/või müügi piiramiseks või keelustamiseks vastavalt
artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Enne
selliste meetmete võtmist vaatab komisjon läbi tõendid ning
võib küsida ameti arvamust. Komisjon võib määrata sellise arva
muse esitamiseks tähtaja.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise
korral kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad vajalikud
meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused
on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata nimetatud eeskir
jadest ja nende hilisemast muutmisest.

Artikkel 73
Tsiviil- ja kriminaalvastutus

Artikkel 70
Erakorralised meetmed äärmiselt kiireloomulistel juhtudel

Loa andmine ja mis tahes muud käesolevale määrusele vastavad
meetmed ei piira liikmesriigis kehtivat tootja ning vajaduse
korral taimekaitsevahendit turule laskva või seda kasutava
isiku üldist tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Erandina artiklist 69 võib komisjon äärmiselt kiireloomulistel
juhtudel ajutiselt vastu võtta erakorralised meetmed pärast asja
omase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikidega konsulteeri
mist ja teiste liikmesriikide teavitamist.

Artikkel 74
Tasud ja lõivud
1.
Liikmesriigid võivad käesoleva määruse alusel tehtava
tööga kaasnevate kulude katmiseks kohaldada tasusid ja lõive.

Võimalikult kiiresti ja hiljemalt kümne tööpäeva pärast need
meetmed kinnitatakse, tühistatakse, neid muudetakse või piken
datakse vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee
menetlusele.

2.

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud tasud ja lõivud

a) kehtestatakse läbipaistval viisil ning
Artikkel 71
Muud erakorralised meetmed
1.
Kui liikmesriik teatab komisjonile ametlikult vajadusest
võtta erakorralisi meetmeid ning artikli 69 või 70 kohaselt ei
ole meetmeid võetud, võib liikmesriik vastu võtta ajutised kait
semeetmed. Sellisel juhul peab ta sellest kohe teatama teistele
liikmesriikidele ja komisjonile.

2.
Komisjon esitab 30 tööpäeva jooksul selle küsimuse artikli
79 lõikes 1 osutatud komiteele vastavalt artikli 79 lõikes 3
osutatud regulatiivkomitee menetlusele, pidades silmas siseriik
liku ajutise kaitsemeetme pikendamist, muutmist või kehtetuks
tunnistamist.

3.
Liikmesriik võib rakendada oma siseriiklikke ajutisi kaitse
meetmeid kuni ühenduse meetmete vastuvõtmiseni.

b) need vastavad asjaomase töö tegelikele kogukuludele, välja
arvatud juhul, kui madalamad tasud ja lõivud on avalikkuse
huvides.

Tasud või lõivud võivad sisaldada fikseeritud tasude skaalat, mis
põhineb lõikes 1 osutatud töö keskmisel maksumusel.

Artikkel 75
Pädev asutus
1.
Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse või pädevad
asutused, kes täidavad liikmesriikide käesolevas määruses sätes
tatud kohustusi.

2.
Iga liikmesriik määrab koordineeriva riikliku asutuse, kes
tagab kõik vajalikud kontaktid taotlejate, teiste liikmesriikide,
komisjoni ja ameti vahel ja koordineerib neid.
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3.
Liikmesriigid tagavad, et neil on käesolevas määruses
sätestatud kohustuste tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks piisa
valt sobiva kvalifikatsiooniga ja kogemustega töötajaid.

4.
Iga liikmesriik edastab andmed oma riikliku pädeva
asutuse või riiklike pädevate asutuste kohta komisjonile, ametile
ja teiste liikmesriikide koordineerivatele riiklikele asutustele ning
teavitab neid andmete muutustest.

L 309/35

i) artikli 68 kohaselt vastu võetud määruse kohaldamise taga
miseks vajalike muude meetmete rahastamine.
2.
Lõikest 1 tulenevate eraldiste tegemiseks on igal eelar
veaastal nõutav eelarvepädevate institutsioonide luba.
Artikkel 77
Juhenddokumendid

5.
Komisjon avaldab oma veebilehel lõigetes 1 ja 2 osutatud
asutuste loetelu ja ajakohastab seda pidevalt.

Artikkel 76
Komisjoni kulud

Käesoleva määruse rakendamiseks võib komisjon vastavalt
artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele vastu võtta
või muuta tehnilisi või muid vajalikke juhenddokumente,
näiteks selgitavaid märkusi või juhenddokumente mikroorganis
mide, feromoonide ja biovalmististe kasutamise mahu kohta.
Komisjon võib paluda ametil juhenddokumente ette valmistada
või nende koostamisel osaleda.

1.
Komisjonil võib tekkida kulusid seoses käesoleva määruse
eesmärkide täitmisega seotud tegevustega, sealhulgas seoses järg
mise korraldamisega:

a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas asjakohase andmebaasi välja
töötamine kogu toimeaineid, taimekaitseaineid, sünergiste,
muid koostisaineid, taimekaitsevahendeid ja abiaineid käsit
leva teabe kogumiseks ja säilitamiseks ning sellise teabe
kättesaadavaks tegemiseks liikmesriikidele, tootjatele ja teis
tele huvitatud pooltele;

b) taimekaitsevahendite ja abiainete turulelaskmist ja kasutamist
käsitlevate tulevaste õigusaktide ettevalmistamiseks ja välja
töötamiseks vajalike uuringute tegemine;

c) menetluste, otsustuskriteeriumide ja andmenõuete ühtlusta
miseks vajalike uuringute tegemine;

d) liikmesriikide, komisjoni ja ameti vahelise koostöö koordi
neerimine, vajaduse korral ka elektrooniliste vahenditega,
ning meetmed tööjaotuse hõlbustamiseks;

e) koordineeritud elektroonilise esitamis- ja hindamissüsteemi
väljatöötamine ja haldamine eesmärgiga soodustada elektroo
nilist dokumendivahetust ja tööjaotust taotlejate, liikmesrii
kide, komisjoni ja ameti vahel;

Artikkel 78
Muudatused ja rakendusmeetmed
1.
Järgmised meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva
määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas selle täiendamise
kaudu, võetakse vastu vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud
kontrolliga regulatiivmenetlusele:
a) lisade muudatused, võttes arvesse olemasolevaid teaduslikke
ja tehnilisi teadmisi;
b) artikli 8 lõike 1 punktides b ja c osutatud toimeainete ja
taimekaitsevahendite andmenõudeid käsitlevate määruste
muudatused, võttes arvesse olemasolevaid teaduslikke ja
tehnilisi teadmisi;
c) artikli 29 lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite hindamise
ja lubade andmise ühtseid põhimõtteid käsitleva määruse
muudatused, võttes arvesse olemasolevaid teaduslikke ja
tehnilisi teadmisi;
d) määrus, millega pikendatakse artikli 17 teises lõigus
osutatud heakskiidu kehtivusaega;
e) määrus artikli 25 lõikes 3 osutatud taimekaitseainete ja
sünergistide andmenõuete kohta;

f) suuniste väljatöötamine käesoleva määruse igapäevase kohal
damise hõlbustamiseks;

f)

g) liikmesriikide ekspertide reisi- ja elamiskulud seoses sellega,
et komisjon määrab nad abistama oma eksperte artiklis 68
sätestatud kontrollitegevuse raames;

g) ühtlustatud meetodite vastuvõtmine vastavalt artikli 29
lõikele 4;

h) kontrolliva personali koolitamine;

määrus, millega kehtestatakse artiklis 26 osutatud tööprog
ramm taimekaitseainete ja sünergistide läbivaatamiseks;

h) artikli 27 lõikes 2 osutatud muude koostisainete lisamine III
lisasse;
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i)

käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva pikendamine
artikli 30 lõikes 3 osutatud ajutistele lubadele;

j)

artikli 52 lõikes 4 osutatud paralleelse kaubanduse teabe
nõuded;

k) eeskirjad artikli 54 kohaldamiseks, eelkõige keskkonda viida
vate taimekaitsevahendite maksimaalse lubatud koguse
kohta;

24.11.2009

5.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning
artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtaegadeks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 punkti c
ning lõike 4 punktide b ja e tähenduses kehtestatakse vastavalt
kaks kuud, üks kuu ja kaks kuud.

XI PEATÜKK
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

l)

artikli 58 lõikes 2 osutatud üksikasjalikud eeskirjad abiainete
kohta;

Artikkel 80
Üleminekumeetmed
1.
Direktiivi 91/414/EMÜ kohaldatakse jätkuvalt heakskiit
mise menetluse ja tingimuste suhtes:

m) artikli 65 lõikes 1 osutatud taimekaitsevahendite märgista
mise nõudeid sisaldav määrus;

n) artikli 68 kolmandas lõigus osutatud kontrolle käsitlev
määrus.

2.
Muid käesoleva määruse rakendamiseks vajalikke meet
meid võib vastu võtta vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud
regulatiivkomitee menetlusele.

3.
Vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele
võetakse vastu määrus, mis sisaldab direktiivi 91/414/EMÜ I
lisasse kantud toimeainete loetelu. Need ained loetakse käesoleva
määruse alusel heakskiidetuks.

a) toimeainete puhul, mille kohta on enne 14. juunit 2011
vastu võetud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 3 kohane
otsus;

b) toimeainete puhul, mis on loetletud komisjoni määruse (EÜ)
nr 737/2007 (1) I lisas,

c) toimeainete puhul, mille taotluse täielikkus on kindlaks
tehtud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 33/2008 (2)
artiklile 16;

d) toimeainete puhul, mille taotluse täielikkus on kindlaks
tehtud vastavalt määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklile 6 enne
14. juunit 2011.

Artikkel 79
Komiteemenetlus
1.
Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 58
asutatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli
8 sätteid.

3.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli
8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses
kehtestatakse kolm kuud.

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

Direktiivi 91/414/EMÜ alusel tehtud läbivaatuse põhjal võetakse
vastu määrus sellise aine heakskiitmise kohta vastavalt käesoleva
määruse artikli 13 lõikele 2. Käesoleva lõike punktis b osutatud
toimeainete puhul ei peeta kõnealust heakskiitu käesoleva
määruse artiklis 14 osutatud heakskiidu pikendamiseks.

2.
Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 13 lõikeid 1–4 ning II ja III
lisa kohaldatakse jätkuvalt direktiivi I lisas loetletud toimeainete
ja käesoleva artikli lõike 1 kohaselt heaks kiidetud toimeainete
suhtes

a) viie aasta jooksul alates nende lisasse võtmise või heakskiit
mise kuupäevast, kui tegemist on direktiivi 91/414/EMÜ
artikli 8 lõikes 2 nimetatud toimeainetega;

b) kümne aasta jooksul alates nende lisasse võtmise või heaks
kiitmise kuupäevast, kui tegemist on toimeainetega, mida ei
olnud turul 26. juulil 1993. aastal;
(1) ELT L 169, 29.6.2007, lk 10.
(2) ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.
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c) viie aasta jooksul alates nende lisasse kuulumise pikendamise
või heakskiidu pikendamise kuupäevast toimeainete puhul,
mille kuulumine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse aegub
24. novembril 2011. Käesolevat sätet kohaldatakse ainult
heakskiidu pikendamiseks vajalike andmete suhtes, mille
puhul on enne kõnesolevat kuupäeva tõendatud nende
vastavus hea laboritava põhimõtetele.

3.
Kui lõike 1 või 2 alusel kohaldatakse direktiivi
91/414/EMÜ artiklit 13, kehtivad kõik direktiivi 91/414/EMÜ
käsitlevad erieeskirjad, mis on sätestatud ühinemisaktis, mille
alusel liikmesriik ühendusega ühines.

4.
Toimeainete kohta, mille esmase heakskiidu kehtivus
lõpeb 14. detsembril 2012, esitab toimeaine tootja liikmesriigile
artiklis 14 nimetatud taotluse hiljemalt kaks aastat enne esmase
heakskiidu kehtivuse lõppu, edastades taotluse koopia teistele
liikmesriikidele, komisjonile ja ametile.

5.

Selliste taimekaitsevahendite loataotluste kohta,
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laskmiseks, 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 14. juunini
2016.

Kui liikmesriigil on pärast 14. juunit 2016 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 kasuta
mise või piirata selle kasutamist oma territooriumil. Ta teatab
sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning
põhjendab oma otsust. Kohaldatakse artiklit 71.

3.
Erandina artikli 58 lõikest 1 võivad liikmesriigid kohal
dada siseriiklikke sätteid abiainete lubade suhtes kuni artikli
58 lõikes 2 osutatud üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseni.

a) mis vastavad direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 4 ja mille taot
luse suhtes liikmesriigid ei ole otsust vastu võtnud või
Artikkel 82
b) mida tuleb muuta või mis tuleb tagasi võtta pärast direktiivi
91/414/EMÜ I lisasse lisamist või pärast heakskiitmist vasta
valt käesoleva artikli lõikele 1

14. juunil 2011, tehakse otsus enne seda kuupäeva kehtiva
siseriikliku õiguse alusel.

Pärast selle
määrust.

otsuse

vastuvõtmist

kohaldatakse

käesolevat

6.
Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 16 kohaselt märgistatud
tooteid on lubatud jätkuvalt turule lasta kuni 14. juunini 2015.

Läbivaatamisklausel
Komisjon esitab hiljemalt 14. detsembril 2014 Euroopa Parla
mendile 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 sätes
tatud toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise
kriteeriumite kohaldamise kohta ning mõju kohta, mida see
avaldab põllumajanduse mitmekesistamisele ja konkurentsivõi
mele ning inimeste tervisele ja keskkonnale. Aruandele lisatakse
vajaduse korral asjakohased õigusakti ettepanekud kõnealuste
sätete muutmiseks.

Artikkel 83
Kehtetuks tunnistamine

7.
Hiljemalt 14. detsembril 2013 kehtestab komisjon loetelu
direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud ainetest, mis vastavad
käesoleva määruse II lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumidele
ning mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 50
sätteid.

Ilma et see piiraks artikli 80 kohaldamist, tunnistatakse alates
14. juunist 2011 kehtetuks direktiivid 79/117/EMÜ ja
91/414/EMÜ, mida on muudetud V lisas loetletud õigusak
tidega, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on
seotud nimetatud lisas esitatud direktiivide siseriiklikku õigu
sesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Artikkel 81
Taimekaitseaineid ja sünergiste, muid koostisaineid ja
abiaineid käsitlev erand
1.
Erandina artikli 28 lõikest 1 võib liikmesriik viie aasta
jooksul pärast artiklis 26 osutatud tööprogrammi vastuvõtmist
anda loa oma territooriumil selliste taimekaitsevahendite turule

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena
käesolevale määrusele. Eelkõige käsitatakse teistes ühenduse õi
gusaktides, nagu näiteks määruses (EÜ) nr 1782/2003, tehtud
viiteid direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 3 viitena käesoleva
määruse artiklile 55.
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Artikkel 84
Jõustumine ja kohaldamine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Komisjon võtab hiljemalt 14. juunil 2011 vastu järgmised õi
gusaktid:

24.11.2009

c) määrus artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud taimekaitsevahen
dite andmenõuete kohta;

d) määrus artiklis 36 osutatud taimekaitsevahendite riskide
hindamise ühtsete põhimõtete kohta;

a) määrus, mis sisaldab käesoleva määruse avaldamise hetkel
juba heaks kiidetud toimeainete loetelu;

e) määrus artikli 65 lõikes 1 osutatud taimekaitsevahendite
märgistamise nõuete kohta.

b) määrus artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud toimeainete
andmenõuete kohta;

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 14. juuni 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 21. oktoober 2009

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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I LISA
Artikli 3 punktis 17 osutatud taimekaitsevahendite loatsoonide kindlaksmääramine
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.
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II LISA
Menetlus ja kriteeriumid toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmiseks vastavalt II peatükile
1.

Hindamine

1.1.

Artiklites 4–21 sätestatud hindamis- ja otsustusprotsessi käigus teevad referentliikmesriik ja amet taotlejatega
koostööd, et lahendada kiiresti kõik toimikuga seotud küsimused või teha varakult kindlaks, milliseid täiendavaid
selgitusi või uuringuid on vaja toimiku hindamiseks, sealhulgas teave, mis võimaldab kõrvaldada heakskiidu
piirangu vajaduse või muuta kavandatavaid taimekaitsevahendi kasutustingimusi või selle laadi või koostist,
eesmärgiga täielikult täita käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

1.2.

Ameti ja referentliikmesriigi poolne hindamine tuleb teha teaduslikele põhimõtetele tuginedes ning eksperdiar
vamusi kasutades.

1.3.

Artiklites 4–21 sätestatud hindamis- ja otsustusprotsessi käigus võtavad liikmesriigid ja amet arvesse kõiki
täiendavaid juhendeid, mida toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee on välja töötanud riskide hindamise
täpsustamiseks, kui see on vajalik.

2.

Üldised otsustuskriteeriumid

2.1.

Artikli 4 nõudeid peetakse täidetuks vaid juhul, kui esitatud toimiku põhjal peetakse võimalikuks anda luba
vähemalt ühes liikmesriigis vähemalt ühe sellist toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi kohta vähemalt üheks
esitatud kasutusalaks.

2.2.

Täiendava teabe esitamine
Põhimõtteliselt kiidetakse toimeaine, taimekaitseaine või sünergist heaks ainult siis, kui esitatud on täielik toimik.
Erandjuhtudel võib toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heaks kiita ka siis, kui teatav teave on veel esitamata,
juhul kui
a) andmenõudeid on pärast toimiku esitamist muudetud või täpsustatud või
b) selle teabe laadi peetakse kinnitavaks, nagu on vajalik otsuse usaldusväärsuse suurendamiseks.

2.3.

Heakskiidu piirangud
Vajaduse korral kohaldatakse heakskiidu suhtes artiklis 6 osutatud tingimusi ja piiranguid.
Kui referentliikmesriik leiab, et esitatud toimikust puudub teatav teave, mistõttu toimeainet on võimalik heaks
kiita üksnes piirangutega, võtab ta taotlejaga varakult ühendust, et saada täiendavat teavet, mille põhjal võib
osutuda võimalikuks nende piirangute kõrvaldamine.

3.

Kriteeriumid toimeainete heakskiitmiseks

3.1.

Toimik
Artikli 7 lõike 1 kohaselt esitatud toimikud sisaldavad teavet, mille alusel saab vajaduse korral kindlaks teha
aktsepteeritava päevase doosi (ADI), ainega kokkupuutumise vastuvõetava ulatuse (AOEL) ja akuutse standard
doosi (ARfD).
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti puhul, mille ühe või enama esitatud kasutusala hulka kuulub kasuta
mine sööda- või toidukultuuridel või mille kaudsed jäägid jõuavad toitu või sööta, sisaldab artikli 7 lõike 1
kohaselt esitatud toimik teavet, mis on vajalik riskihindamise tegemiseks ja jõustamiseks.
Toimik eelkõige
a) võimaldab määrata kindlaks kõiki probleemseid jääke;
b) prognoosib usaldusväärselt toitu või sööta, sealhulgas järelkultuuridesse, sattuvaid jääke;
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c) prognoosib vajaduse korral usaldusväärselt jääkide taset pärast töötlemisest ja/või segamisest tulenevat mõju;

d) võimaldab sobivate üldkasutatavate meetoditega määratleda ja määrata kindlaks jääkide piirnormi kaubale
ning vajaduse korral ka loomsetele saadustele, kui kaupa või selle osa söödetakse loomadele;

e) võimaldab vajaduse korral määrata kontsentratsiooni- või lahjendustegureid seoses töötlemise ja/või segami
sega.

Artikli 7 lõike 1 kohaselt esitatud toimik peab olema piisav, et vajaduse korral oleks võimalik hinnata toimeaine
käitumist ja levikut keskkonnas ning selle mõju muudele liikidele peale sihtliikide.

3.2.

Tõhusus
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.

3.3.

Metaboliitide olulisus
Vajaduse korral peavad esitatud dokumendid olema piisavad määramaks kindlaks metaboliitide toksikoloogilist,
ökotoksikoloogilist või keskkonnaalast olulisust.

3.4.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti koostis

3.4.1.

Spetsifikatsiooniga määratakse kindlaks vähim puhtuseaste, lisandite määratlus ja maksimaalne sisaldus, samuti
vajaduse korral isomeeride/diastereoisomeeride ja lisaainete sisaldus ning toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt
või keskkonnakaitse seisukohalt probleemsete lisandite lubatud piiridesse jääv sisaldus.

3.4.2.

Spetsifikatsioon peab vajaduse korral vastama asjakohasele Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni spetsifikat
sioonile, kui selline on olemas. Samas võib vastu võtta rangemaid spetsifikatsioone, kui see on vajalik inimeste ja
loomade tervise ja keskkonna kaitsmiseks.

3.5.

Analüüsimeetodid

3.5.1.

Toodetud toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti analüüsi meetodid ning toodetud toimeaines, taimekaitseaines
või sünergistis esinevate toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või keskkonna seisukohalt probleemsete või
suuremas koguses kui 1 g/kg sisalduvate lisandite kindlaksmääramise meetodid peavad olema valideeritud
ning tuleb tõestada, et need on piisavalt spetsiifilised, nõuetekohaselt kalibreeritud, korrektsed ja täpsed.

3.5.2.

Taime-, looma ja keskkonnamaatriksites ning joogivees kasutatavad toimeainete ja oluliste metaboliitide jääkide
analüüsi meetodid peavad olema valideeritud ning tuleb tõestada, et need on riskitasemete suhtes piisavalt
tundlikud.

3.5.3.

Hindama peab vastavalt artikli 29 lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsetele
põhimõtetele.

3.6.

Mõju inimese tervisele

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
haavatavust. Kui kriitiline mõju on eriti märkimisväärne, näiteks arengu neurotoksiline või immunotoksiline
mõju, kaalutakse suurendatud ohutusvaru ning seda rakendatakse vajaduse korral.

3.6.2.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui toimeainete, taimekaitseainete või
sünergistide andmenõuete ja muude kättesaadavate andmete või teabe, sealhulgas ameti läbi vaadatud teaduskir
janduse ülevaate kohaselt tehtud kõrgema tasandi genotoksilisuse katsete hindamise põhjal ei klassifitseerita seda
ega ole klassifitseeritud määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätete kohaselt 1A või 1B kategooria mutageenseks aineks.
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3.6.3.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui toimeainete, taimekaitseainete või
sünergistide ja muude kättesaadavate andmete ja teabe, sealhulgas ameti poolt teaduskirjanduse ülevaate kohaselt
tehtud kantserogeensuse katsete hindamise põhjal see klassifitseeritakse või tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr
1272/2008 sätetele klassifitseerida 1A või 1B kategooria kantserogeenseks aineks, välja arvatud juhul, kui
inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandata
vates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingi
mustes, mis välistavad kokkupuute inimestega, ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid
toidul või söödal ei ületa vaikimisi väärtusi, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1
punkti b kohaselt.

3.6.4.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui toimeainete, taimekaitseainete või
sünergistide ja muude kättesaadavate andmete ja teabe, sealhulgas ameti poolt teaduskirjanduse ülevaate kohaselt
tehtud reproduktiivtoksilisuse katsete hindamise põhjal see klassifitseeritakse või tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr
1272/2008 sätetele klassifitseerida 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, välja arvatud juhul, kui
inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandata
vates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingi
mustes, 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 poolt teaduskir
janduse ülevaate kohaselt tehtud 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 kasutustingi
mustes on väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokku
puute 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.
Hiljemalt 14. detsembril 2013 esitab komisjon alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele meetmete
projekti seoses konkreetsete teaduslike kriteeriumidega endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemi
seks, mis võetakse vastu artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
Kuni nimetatud kriteeriumide vastuvõtmiseni loetakse aineid, mis on või peaksid olema vastavalt määruse (EÜ) nr
1272/2008 sätetele liigitatud kui 2. kategooria kantserogeen ja 2. kategooria reproduktiivtoksiline aine, endo
kriinseid häireid põhjustavate omadustega aineteks.
Lisaks võib lugeda aineid, mis on liigitatud või mida tuleks liigitada vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätetele
2. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks ja millel on toksiline mõju endokriinsetele näärmetele, endokriinseid
häireid põhjustavate omadustega aineteks.

3.7.

Levik ja käitumine keskkonnas

3.7.1.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei peeta püsivaks orgaaniliseks
saasteaineks.
Püsiv orgaaniline saasteaine on aine, mis vastab kõigile kolmele allpool esitatud kriteeriumile.

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.
3.7.1.2. Bioakumuleeruvus
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, või
— on tõendatud, et toimeaine, taimekaitseaine või sünergist on muul põhjusel probleemne, näiteks suur bio
akumulatsioon muudes liikides kui sihtliigid, suur toksilisus või ökotoksilisus.
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3.7.1.3. Keskkonnas kaugedasikandumise potentsiaal
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist vastab keskkonnas kaugedasikandumise potentsiaali kriteeriumile, kui
— keskkonda viimise allikatest kaugel asuvates kohtades mõõdetud toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti
tasemed võivad olla probleemsed;
— seireandmed näitavad, et toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti kaugedasikandumine keskkonnas, mille
tõttu see võib üle kanduda vastuvõtvasse keskkonda, võis toimuda õhu, vee või rändliikide kaudu, või
— keskkonnas käitumisega seonduvad omadused ja/või modelleerimistulemused tõestavad, et toimeaine, taime
kaitseaine või sünergist võib keskkonnas kaugedasikanduda õhu, vee või rändliikide kaudu, mille tõttu see
võib üle kanduda vastuvõtvasse keskkonda kohtades, mis asuvad keskkonda viimise allikatest kaugel. Selleks,
et toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti peetaks õhu kaudu olulisel määral edasikanduvaks, peab selle
DT50 õhus olema pikem kui kaks päeva.
3.7.2.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei peeta püsivaks, bioakumuleeru
vaks ega toksiliseks aineks.
Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine on aine, mis vastab kõigile kolmele allpool esitatud kriteeriumile.

3.7.2.1. Püsivus
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist vastab püsivuse kriteeriumile, kui
— selle poolestusaeg merevees on pikem kui 60 päeva;
— selle poolestusaeg mage- või suudmevees on pikem kui 40 päeva;
— selle poolestusaeg meresettes on pikem kui 180 päeva;
— selle poolestusaeg mage- või suudmevee settes on pikem kui 120 päeva või
— selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 120 päeva.
Keskkonnas püsivuse hindamine peab põhinema taotleja kirjeldatud saadaolevatel poolestusaja andmetel, mis on
kogutud asjakohastes tingimustes.
3.7.2.2. Bioakumuleeruvus
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist vastab bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui selle biokontsentratsiooni
tegur on suurem kui 2 000.
Bioakumuleerumise hindamine põhineb veeorganismidel tehtud biokontsentratsiooni mõõtmise andmetel. Kasu
tada võib nii magevee- kui ka mereorganisme käsitlevaid andmeid.
3.7.2.3. Toksilisus
Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist vastab toksilisuse kriteeriumile, kui
— pikaajalise täheldatava toimeta kontsentratsioon mere- või mageveeorganismidel on väiksem kui 0,01 mg/l;
— aine klassifitseeritakse (1A või 1B kategooria) kantserogeense, (1A või 1B kategooria) mutageense või (1A, 1B
või 2. kategooria) reproduktiivtoksilise ainena vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 või
— leidub muid tõendeid kroonilise toksilisuse kohta vastavalt klassifikatsioonidele STOT RE 1 või STOT RE 2
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.
3.7.3.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei peeta väga püsivaks ja väga
bioakumuleeruvaks aineks.
Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine on aine, mis vastab mõlemale allpool esitatud kriteeriumile.
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3.7.3.1. Püsivus
Toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti peetakse väga püsivaks, kui
— selle poolestusaeg mere-, mage- või suudmevees on pikem kui 60 päeva;
— selle poolestusaeg mere-, mage- või suudmevee settes on pikem kui 180 päeva või
— selle poolestusaeg pinnases on pikem kui 180 päeva.
3.7.3.2. Bioakumuleeruvus
Toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti peetakse väga bioakumuleeruvaks, kui selle biokontsentratsiooni tegur
on suurem kui 5 000.
3.8.

Ökotoksilisus

3.8.1.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks üksnes siis, kui riskide hindamine tõestab, et
toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi kavandatavates realistlikes kasutustingi
mustes 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.

3.8.2.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks üksnes siis, kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku
lepitud katsejuhenditel põhineva hindamise alusel ei leita sellel olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi,
mis võivad mitte-sihtorganismidele avaldada kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui kavandatavates realistlikes
kasutustingimustes on mitte-sihtorganismide kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega vähe
oluline.

3.8.3.

Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku
lepitud katsejuhendite põhjal tehtud asjakohase riskianalüüsi käigus leitakse, et nimetatud toimeainet, taimekait
seainet või sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi kasutamisel ette nähtud kasutustingimustes
— on kokkupuude meemesilastega tühine või
— ei ole ilmnenud lubamatut ägedat või kroonilist mõju mesilasperede säilimisele ja arenemisele, kui võtta
arvesse mõju meemesilaste vastsetele ja käitumisele.

3.9.

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

3.10.

Levik ja käitumine seoses põhjaveega
Toimeaine kiidetakse heaks ainult juhul, kui ühe või enama esitatud kasutusala puhul on kindlaks tehtud, et
pärast taimekaitsevahendi kasutamist realistlikes kasutustingimustes vastab toimeaine või metaboliitide, lagu
nemis- või reaktsioonisaaduste prognoositav kontsentratsioon artikli 29 lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite
hindamise ja lubade andmise ühtsetes põhimõtetes sätestatud vastavatele kriteeriumitele.

4.

Asendust vajav aine
Toimeaine kiidetakse artikli 24 kohaselt heaks asendust vajava ainena, kui üks järgmistest tingimustest on
täidetud:
— selle aktsepteeritav päevane doos (ADI), akuutne standarddoos (ARfD) või ainega kokkupuutumise vastu
võetav ulatus (AOEL) on oluliselt väiksem kui enamikul heakskiidetud toimeainetel ainerühmades/kasutuslii
kides;
— see vastab kahele püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise ainena klassifitseerimise kriteeriumile;
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— on alust mureks seoses kriitiliste mõjude laadiga (nt neurotoksiline või immunotoksiline mõju), mis koos
kasutuse/kokkupuute tavatingimustega võivad tekitada kasutusolukordi, mis võivad siiski kujuneda probleem
seteks, nt osutuda suureks potentsiaalseks ohuks põhjaveele, isegi vaatamata väga rangetele riskiohjamismeet
metele (näiteks ulatuslikud isikukaitsevahendid või väga suured puhvertsoonid);
— see sisaldab suurel määral mitteaktiivseid isomeere;
— see klassifitseeritakse või tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätetele klassifitseerida 1A või 1B
kategooria kantserogeenseks aineks, juhul kui aine ei ole vastavalt punktis 3.6.3 sätestatud kriteeriumidele
välja arvatud;
— see klassifitseeritakse või tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätetele klassifitseerida 1A või 1B
kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, juhul kui aine ei ole vastavalt punktis 3.6.4 sätestatud kriteeriumi
dele välja arvatud;
— kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku lepitud katsejuhenditel või muudel kättesaadavatel ameti läbi
vaadatud andmetel või teabel põhineva hindamise alusel ei leita sellel olevat endokriinseid häireid põhjusta
vaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, juhul kui aine ei ole vastavalt punktis 3.6.5
sätestatud kriteeriumidele välja arvatud.
5.

Madala riskiastmega ained
Toimeainet ei peeta madala riskiastmega aineks, kui see on määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud
või tuleks klassifitseerida vähemalt üheks järgmistest:
— kantserogeenne;
— mutageenne;
— reproduktiivtoksiline;
— ülitundlikkust põhjustavad kemikaalid;
— väga toksiline või toksiline;
— plahvatusohtlik;
— söövitav.
Samuti ei peeta ainet madala riskiastmega aineks, kui
— see on püsiv (poolestusaeg pinnases on pikem kui 60 päeva);
— selle biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 100;
— seda peetakse endokriinseid häireid põhjustavaks või
— see on neurotoksilise või immunotoksilise toimega.
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III LISA
Loetelu artiklis 27 osutatud muudest koostisainetest, mille lisamine taimekaitsevahenditele ei ole lubatud
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IV LISA
Artikli 50 kohane võrdlev hindamine
1. Võrdleva hindamise tingimused
Kui kaalutakse taimekaitsevahendi loa andmisest keeldumist või loa tagasivõtmist alternatiivse taimekaitsevahendi või
mittekeemilise tõrje- või tõkestusmeetodi kasuks (edaspidi „asendamine”), peab alternatiiv teaduslikke ja tehnilisi
teadmisi arvestades olema tervisele või keskkonnale oluliselt väiksema riskiastmega. Alternatiivi hinnatakse, et teha
kindlaks, kas on võimalik selle kasutamine samalaadse mõju saavutamiseks sihtorganismil ilma oluliselt ebasoodsamate
majanduslike või praktiliste tagajärgedeta kasutajale.
Loa andmisest keeldumise või selle tagasivõtmise täiendavad tingimused on järgmised:
a) asendamist kohaldatakse ainult juhul, kui teised meetodid või toimeainete keemiline mitmekesisus on piisavad, et
vähendada sihtorganismis resistentsuse tekke ohtu;
b) asendamist kohaldatakse ainult selliste taimekaitsevahendite puhul, mille kasutamine kujutab oluliselt suuremat
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, ning
c) asendamist kohaldatakse ainult pärast seda, kui vajaduse korral on antud võimalus koguda praktilise kasutamise
kogemusi, kui sellised kogemused ei ole juba kättesaadavad.
2. Riskiastme oluline erinevus
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 elanikkonnarühmad 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.
3. Oluliselt ebasoodsamad praktilised või majanduslikud tagajärjed
Kasutajale oluliselt ebasoodsamate praktiliste või majanduslike tagajärgede all mõistetakse töövõtete või äritegevuse
jaoks tekkivat suurt, arvuliselt mõõdetavat takistust, mis ei võimalda sihtorganismi piisaval määral tõrjuda. Selline suur
takistus võib olla näiteks olukord, kus alternatiivi kasutamiseks vajalikud tehnilised vahendid ei ole kättesaadavad või
majanduslikult teostatavad.
Kui võrdlev hindamine osutab, et taimekaitsevahendi kasutuse piirangud ja/või keelud võiksid põhjustada sellise
ebasoodsa tagajärje, võetakse seda otsustusprotsessis arvesse. Selline olukord peab olema põhjendatud.

Võrdleval hindamisel võetakse arvesse lubatud vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamist.
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V LISA
Artiklis 83 osutatud kehtetuks tunnistatud direktiivid ja nende hilisemad muudatused
A. Direktiiv 91/414/EMÜ
Direktiivi 91/414/EMÜ muutvad õigusaktid

Ülevõtmise tähtpäev

Direktiiv 93/71/EMÜ

3. august 1994

Direktiiv 94/37/EÜ

31. juuli 1995

Direktiiv 94/79/EÜ

31. jaanuar 1996

Direktiiv 95/35/EÜ

30. juuni 1996

Direktiiv 95/36/EÜ

30. aprill 1996

Direktiiv 96/12/EÜ

31. märts 1997

Direktiiv 96/46/EÜ

30. aprill 1997

Direktiiv 96/68/EÜ

30. november 1997

Direktiiv 97/57/EÜ

1. oktoober 1997

Direktiiv 2000/80/EÜ

1. juuli 2002

Direktiiv 2001/21/EÜ

1. juuli 2002

Direktiiv 2001/28/EÜ

1. august 2001

Direktiiv 2001/36/EÜ

1. mai 2002

Direktiiv 2001/47/EÜ

31. detsember 2001

Direktiiv 2001/49/EÜ

31. detsember 2001

Direktiiv 2001/87/EÜ

31. märts 2002

Direktiiv 2001/99/EÜ

1. jaanuar 2003

Direktiiv 2001/103/EÜ

1. aprill 2003

Direktiiv 2002/18/EÜ

30. juuni 2003

Direktiiv 2002/37/EÜ

31. august 2003

Direktiiv 2002/48/EÜ

31. detsember 2002

Direktiiv 2002/64/EÜ

31. märts 2003

Direktiiv 2002/81/EÜ

30. juuni 2003

Direktiiv 2003/5/EÜ

30. aprill 2004

Direktiiv 2003/23/EÜ

31. detsember 2003

Direktiiv 2003/31/EÜ

30. juuni 2004

Direktiiv 2003/39/EÜ

30. september 2004

Direktiiv 2003/68/EÜ

31. märts 2004

Direktiiv 2003/70/EÜ

30. november 2004

Direktiiv 2003/79/EÜ

30. juuni 2004

Direktiiv 2003/81/EÜ

31. jaanuar 2005

Direktiiv 2003/82/EÜ

30. juuli 2004

Direktiiv 2003/84/EÜ

30. juuni 2004

Direktiiv 2003/112/EÜ

30. aprill 2005

Direktiiv 2003/119/EÜ

30. september 2004

Määrus (EÜ) nr 806/2003

—
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Direktiivi 91/414/EMÜ muutvad õigusaktid
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Ülevõtmise tähtpäev

Direktiiv 2004/20/EÜ

31. juuli 2005

Direktiiv 2004/30/EÜ

30. november 2004

Direktiiv 2004/58/EÜ

31. august 2005

Direktiiv 2004/60/EÜ

28. veebruar 2005

Direktiiv 2004/62/EÜ

31. märts 2005

Direktiiv 2004/66/EÜ

1. mai 2004

Direktiiv 2004/71/EÜ

31. märts 2005

Direktiiv 2004/99/EÜ

30. juuni 2005

Direktiiv 2005/2/EÜ

30. september 2005

Direktiiv 2005/3/EÜ

30. september 2005

Direktiiv 2005/25/EÜ

28. mai 2006

Direktiiv 2005/34/EÜ

30. november 2005

Direktiiv 2005/53/EÜ

31. august 2006

Direktiiv 2005/54/EÜ

31. august 2006

Direktiiv 2005/57/EÜ

31. oktoober 2006

Direktiiv 2005/58/EÜ

31. mai 2006

Direktiiv 2005/72/EÜ

31. detsember 2006

Direktiiv 2006/5/EÜ

31. märts 2007

Direktiiv 2006/6/EÜ

31. märts 2007

Direktiiv 2006/10/EÜ

30. september 2006

Direktiiv 2006/16/EÜ

31. jaanuar 2007

Direktiiv 2006/19/EÜ

30. september 2006

Direktiiv 2006/39/EÜ

31. juuli 2007

Direktiiv 2006/41/EÜ

31. jaanuar 2007

Direktiiv 2006/45/EÜ

18. september 2006

Direktiiv 2006/64/EÜ

31. oktoober 2007

Direktiiv 2006/74/EÜ

30. november 2007

Direktiiv 2006/75/EÜ

31. märts 2007

Direktiiv 2006/85/EÜ

31. jaanuar 2008

Direktiiv 2006/104/EÜ

1. jaanuar 2007

Direktiiv 2006/131/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2006/132/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2006/133/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2006/134/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2006/135/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2006/136/EÜ

30. juuni 2007

Direktiiv 2007/5/EÜ

31. märts 2008

Direktiiv 2007/6/EÜ

31. juuli 2007

Direktiiv 2007/21/EÜ

12. detsember 2007

Direktiiv 2007/25/EÜ

31. märts 2008

Direktiiv 2007/31/EÜ

1. september 2007
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Direktiivi 91/414/EMÜ muutvad õigusaktid
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Ülevõtmise tähtpäev

Direktiiv 2007/50/EÜ

31. mai 2008

Direktiiv 2007/52/EÜ

31. märts 2008

Direktiiv 2007/76/EÜ

30. aprill 2009

Direktiiv 2008/40/EÜ

30. aprill 2009

Direktiiv 2008/41/EÜ

30. juuni 2009

Direktiiv 2008/45/EÜ

8. august 2008

Direktiiv 2008/66/EÜ

30. juuni 2009
B. Direktiiv 79/117/EMÜ

Direktiivi 79/117/EMÜ muutvad õigusaktid

Ülevõtmise tähtpäev

Direktiiv 83/131/EMÜ

1. oktoober 1984

Direktiiv 85/298/EMÜ

1. jaanuar 1986

Direktiiv 86/214/EMÜ

—

Direktiiv 86/355/EMÜ

1. juuli 1987

Direktiiv 87/181/EMÜ

1. jaanuar 1988 ja 1. jaanuar 1989

Direktiiv 87/477/EMÜ

1. jaanuar 1988

Direktiiv 89/365/EMÜ

31. detsember 1989

Direktiiv 90/335/EMÜ

1. jaanuar 1991

Direktiiv 90/533/EMÜ

31. detsember 1990 ja 30. september 1990

Direktiiv 91/188/EMÜ

31. märts 1992

Määrus (EÜ) nr 807/2003

—

Määrus (EÜ) nr 850/2004

—
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1108/2009,
21. oktoober 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja
aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/23/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Ühtse Euroopa taeva algatuse raames saavutatut on vaja
täiendada lennuvälju, lennuliikluse korraldamist ja aero
navigatsiooniteenuseid käsitlevate ühtlustatud ohutusees
kirjadega. Selleks tuleks välja kujundada ka asjakohane
lennundusohutuse õiguslik raamistik, pidades silmas uue
tehnoloogia kasutuselevõtmist selles valdkonnas.

(4)

7. detsembril 1944. aastal Chicagos alla kirjutatud
konventsiooniga rahvusvahelise tsiviillennunduse kohta
(„Chicago konventsioon”) kehtestatud standarditest ja
soovitatud tavadest lähtuvalt peaks ühendus sätestama
olulised nõuded, mis käsitlevad lennundustooteid, -osi
ja -seadmeid, lennuvälju, lennuliikluse korraldamist ja
aeronavigatsiooniteenuste osutamist, isikuid ja organisat
sioone, kes on seotud lennuväljade käitamise, lennuliik
luse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste osutami
sega, ning lennujuhtide koolituse ja tervisekontrolliga
seotud isikuid ja tooteid. Komisjoni tuleks volitada välja
töötama vajalikud sellekohased rakenduseeskirjad.

(5)

Võttes arvesse, et teenistused, kes tegelevad aeronavigat
sioonialase teabe koostamise, töötlemise, vormindamise
ja edastamisega, erinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu
10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 549/2004
(millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva
loomiseks (raammäärus)) (4) alusel määratletud aeronavi
gatsiooniteenustest, peaks komisjon töötama välja sellis
tele teenistustele kohandatud erinõuded.

(6)

Asjakohane oleks mitte kohaldada ühiseeskirju kõikide
lennuväljade suhtes. Liikmesriikide reguleeriva kontrolli
alla peaksid jääma eelkõige lennuväljad, mis ei ole üldsu
sele avatud, ja peamiselt harrastuslendudeks kasutatavad
lennuväljad või lennuväljad, mis teenindavad muud kui
instrumentaallennureeglitel põhinevat ärilist lennutrans
porti ja mille kattega lennuraja pikkus on alla 800 meetri,
ilma et käesolevast määrusest tuleneks teistele liikmesrii
kidele kohustus tunnustada sellist siseriiklikku korda.
Liikmesriigid peaksid siiski võtma proportsionaalseid
meetmeid harrastuslennunduse ja kogu ärilise lennutrans
pordi üldise ohutustaseme tõstmiseks. Komisjon käsitleb
sobival ajal uuesti kohaldamisala laiendamist lennuvälja
dele, mis praegu on sellest välja jäetud, võttes täielikult
arvesse sellise laiendamise võimalikku mõju kõnealustele
lennuväljadele.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta teatises nõukogule,
Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko
miteele ja Regioonide Komiteele „Euroopa Lennundus
ohutusameti ülesannete laiendamine – Agenda aastaks
2010” teatati kavatsusest järk-järgult laiendada Euroopa
Lennundusohutusameti („amet”) ülesandeid, eesmärgiga
saavutada üldine süsteemne lähenemisviis ja et need
hõlmaksid lennuväljade/-jaamade ohutust ja koostalitlus
võimet, aeronavigatsiooniteenuseid ja lennuliikluse
korraldamist.

Lennuliikluse pidevast suurenemisest Euroopas tuleneb
palju raskusi, eelkõige seoses lennuväljade, lennuliikluse
korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste põhiliste
ohutusteguritega. Seepärast tuleb kehtestada vajalikud
riskide vähendamise meetmed, et tagada ohutus kõiki
liikmesriike hõlmava ühtlustatud ja tervikliku regulatiivse
lähenemisviisi kaudu.

(1) ELT C 182, 4.8.2009, lk 50.
(2) ELT C 120, 28.5.2009, lk 52.
(3) Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 7. septembri 2009. aasta otsus.

(4) ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.
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Võttes arvesse lennuväljade suurt mitmekesisust ning
nende väga ainulaadset infrastruktuuri ja keskkonda,
peaksid ühised lennuväljade ohutuseeskirjad võimaldama
vajalikku paindlikkust nõuetele vastavuse kohandamiseks
kohase tasakaalu abil rakenduseeskirjade, sertifitseerimis
tingimuste ja vastuvõetavate nõuete täitmise menetluste
vahel. Nimetatud eeskirjad peaksid olema proportsio
naalses vastavuses lennuvälja suuruse, lennuliikluse,
lennuvälja kategooria ja keerukusega ning sealse tegevuse
laadi ja mahuga, vältides seega tarbetut bürokraatlikku ja
majanduslikku koormust eelkõige väiksemate lennuväl
jade jaoks, kus reisijatevedu toimub üksnes väga piiratud
mahus.

(8)

Lennuvälja infrastruktuuri ja käitamist tuleks sertifitsee
rida ühe sertifikaadiga. Liikmesriigid võivad siiski sertifit
seerida lennuvälja infrastruktuuri ja käitamist ka eraldi.
Sel juhul peaks sertifikaadid väljastama sama asutus.
Mitme lennuvälja käitajad, kelle funktsioonid on asjako
haselt tsentraliseeritud, võivad taotleda üht sertifikaati,
mis hõlmab kõikide nende vastutusalasse kuuluvate
lennujaamade käitamist ja juhtimist.

(9)

Lennundustooteid, -osi ja -seadmeid, lennuvälju ja lennu
väljaseadmeid, ärilise lennutranspordiga ja lennuväljade
käitamisega seotud käitajaid, lennuliikluse korraldamise
ja aeronavigatsiooniteenustega seotud süsteeme ja teenu
seosutajaid, samuti piloote ja lennujuhte ning nende
koolituse ja tervisekontrolliga seotud isikuid, tooteid ja
organisatsioone tuleks sertifitseerida või litsentsida, kui
on tuvastatud, et need vastavad olulistele nõuetele, mis
ühendus peab sätestama kooskõlas Chicago konventsioo
niga ettenähtud nõuete ja soovitatavate tavadega. Komis
joni tuleks volitada välja töötama vajalikud rakendusees
kirjad, et kehtestada sertifikaatide väljaandmise tingi
mused või tingimused nende asendamiseks ettevõtja suut
likkuse tõendamisega, võttes arvesse erinevate tegevusvõi teenuseliikidega kaasnevaid riske.

(10)

Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
süsteemide ja koostisosade konstrueerimise, tootmise ja
hooldamise sertifitseerimise ning kõnealuse konstrueeri
mise, tootmise ja hooldamisega tegelevate organisatsioo
nidega seotud rakenduseeskirjad tuleks sätestada üksnes
juhul, kui see on seotud üksikasjaliku mõjuhinnangu tule
musel tuvastatud ohutuse seisukohast oluliste küsimus
tega.

(11)

Komisjon kavatseb õigeaegselt kontrollida lennuliikluse
korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste süsteemide
sertifitseerimiseks akrediteeritud asutuste loomise teosta
tavust ja vajadust ning hinnata kõiki võimalikke valikuid
ja mõjusid. Vajaduse korral võib komisjon teha ettepa
neku käesoleva määruse täiendavaks läbivaatamiseks täie
liku mõjuhinnangu alusel.

(12)

Ühenduse institutsioonilise süsteemi kohaselt on ühen
duse õiguse rakendamine eelkõige liikmesriikide ülesanne.
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Käesoleva määruse alusel nõutavaid sertifitseerimisülesan
deid ning määruse rakenduseeskirju tuleb seepärast täita
liikmesriigi tasandil. Teatavatel selgelt määratletud
juhtudel peaks ametil siiski olema samuti õigus täita käes
oleva määrusega ette nähtud sertifitseerimisülesandeid.
Samal põhjusel peaks ametil olema võimalus võtta vaja
likke meetmeid käesoleva määrusega hõlmatud valdkon
dades, kui see on parim viis ühtsuse tagamiseks ja sise
turu toimimise hõlbustamiseks.

(13)

Ameti väljatöötatavad rakenduseeskirjad lennuliikluse
korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas
tuleks koostada vastavalt ameti konsulteerimisprotsessi
tulemustele sellistel alustel, mida peaks kohandama vasta
valt uutele sidusrühmadele, ning need peaksid põhinema
määrusel (EÜ) nr 549/2004, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrusel (EÜ) nr
550/2004 (aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta
ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus)), (1)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta
määrusel (EÜ) nr 551/2004 (õhuruumi korraldamise ja
kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi
määrus)), (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi
2004. aasta määrusel (EÜ) nr 552/2004 (Euroopa lennu
liikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (koostalit
lusvõime määrus)) (3) ning eelkõige ühenduse õigusak
tidesse üle võetud Eurocontroli ohutuse reguleerimise
nõuetel. Komisjon peaks võtma kõnealused rakendusees
kirjad vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis
5 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Tuleks kavan
dada üleminekumeetmed, et tagada kõnealuste määruste
eeskirjade alusel juba välja antud heakskiitude edasine
kehtivus.

(14)

Määrus (EÜ) nr 549/2004, määrus (EÜ) nr 550/2004,
määrus (EÜ) nr 551/2004 ja määrus (EÜ) nr 552/2004
sisaldavad sätteid mitmete lennuliikluse korraldamise
regulatiivsete funktsioonide, muu hulgas koostalitlus
võime ning lennuliikluse voogude juhtimise ja õhuruumi
korraldamise kohta. Kõik nimetatud valdkonnad
hõlmavad ohutusaspekte, mida on vaja nõuetekohaselt
arvesse võtta. Liikmesriigid ja komisjon peaksid neid
küsimusi reguleerides seetõttu asjakohase kooskõlasta
mise abil ametiga tagama, et nimetatud ohutusaspekte
võetakse nõuetekohaselt arvesse.

(15)

Üldeesmärk on liikmesriikidelt funktsioonide ja ülesan
nete, sealhulgas nende koostööst Eurocontroli lennundus
ohutuskomisjonis tulenevate funktsioonide ja ülesannete
tõhus ülekandmine ametile, ilma et see alandaks praegust
kõrget ohutustaset või kahjustaks sertifitseerimise
ajakavu. Vajaliku ülemineku jaoks peaks võtma asjako
hased meetmed. Ametil peaksid olema oma uute ülesan
nete jaoks piisavad vahendid ning nende vahendite eral
damise ajastus peaks põhinema määratletud vajadustel
ning asjaomaste rakendusmeetmete vastuvõtmise ja järg
neva kohaldatavuse ajakaval.

(1) ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.
(2) ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.
(3) ELT L 96, 31.3.2004, lk 26.
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(16)

(17)
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr
216/2008 (1) kehtestatakse tsiviillennunduse üldiste
tehniliste nõuete ja haldusmenetluste määratlemise ja
rakendamise asjakohane ja terviklik raamistik. Seepärast
tuleks kehtetuks tunnistada Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/23/EÜ
(ühenduse lennujuhiloa kohta), (2) ilma et see piiraks kõ
nealuse direktiivi kohaselt juba sertifitseeritud või litsent
situd tooteid, isikuid ja organisatsioone.

Nende elukutsete reguleerimise puhul, mis ei kuulu käes
oleva määruse kohaldamisalasse, tuleks liikmesriikidele
jätta pädevus kehtestada või säilitada oma äranägemise
järgi muu hulgas personalile sertifikaatide või litsentside
väljastamise nõuded.
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Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO)
vahel, et vältida kattumist ja kasutada tõhusalt ressursse.
Ohutuseeskirjade koostamisel peaks amet tagama kõikide
huvitatud osapoolte kaasamise. Eeskirjade väljatöötamisel
aluseks võetavad arvamused peaksid põhinema laiaulatus
likul konsulteerimisel kõikide sidusrühmadega, kaasa
arvatud väiksemate ettevõtjatega, ning nende eeskirjade
võimaliku mõju nõuetekohasel hindamisel kohaldamis
alas. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 216/2008 peaks amet
huvitatud osapoolte nõuandva organiga enne otsuste
langetamist konsulteerima,

(22)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
(18)

(19)

(20)

(21)

Ameti väljatöötatavad rakenduseeskirjad lennuliikluse
korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas
tuleks välja töötada ühtset Euroopa taevast käsitlevates
õigusaktides (nimelt määrus (EÜ) nr 549/2004, määrus
(EÜ) nr 550/2004, määrus (EÜ) nr 551/2004 ja määrus
(EÜ) nr 552/2004) sisalduvate ohutusnõuete põhjaliku
läbivaatamise kontekstis. Et vältida ühelt poolt lennulii
kluse korraldamise teenuste ja aeronavigatsiooniteenuste
suhtes kohaldavate ohutusnõuete kattumist ja teiselt
poolt kohaldatavate ohutusnõuete puudumise tõttu
tekkivat õiguslikku vaakumit, peaks ühtset Euroopa
taevast käsitlevate õigusaktide muudatuste jõustumise
kuupäev olema vastavuses käesoleva määruse kohaselt
vastu võetud uute ohutusmeetmetega.

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komis
joni rakendusvolituste kasutamise menetlused (3).

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus vastu võtta ra
kenduseeskirjad, mis käsitlevad lennujuhtide litsentsimist
ja sellega seotud heakskiitusid, lennuvälju ja nende käita
mist, lennuliikluse korraldamist ja aeronavigatsioonitee
nuseid ning kõige sellega seotud sertifikaate, järelevalvet
ja jõustamist, samuti vastu võtta eeskirjad ameti lõivude
ja tasude kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende
eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 216/2008 vähem
olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem
oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiiv
menetlusele.

Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust, võib komisjon
vajaduse korral esitada nõukogule soovituse ohutusaudi
tite koordineerimise raamistiku loomiseks ühenduse ja

(1) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(2) ELT L 114, 27.4.2006, lk 22.
(3) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Määrust (EÜ) nr 216/2008 muudetakse järgmiselt:
1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 1
Kohaldamisala
1.

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) lennundustoodete, -osade ja -seadmete konstrueerimise,
tootmise, hooldamise ja kasutamise ning selliste toodete,
osade ja seadmete konstrueerimise, tootmise ja hoolda
misega seotud personali ja organisatsioonide suhtes;
b) õhusõidukite käitamisega seotud personali ja organisat
sioonide suhtes;
c) lennuväljade projekteerimise, hooldamise, kasutamise
ning nendega seotud personali ja organisatsioonide
suhtes ning, ilma et see piiraks keskkonda ja maakasu
tuse planeerimist käsitlevate ühenduse ja siseriiklike õi
gusaktide kohaldamist, lennuväljade ümbruse kaitsmise
suhtes;
d) lennuvälja seadmete konstrueerimise, tootmise ja hool
damise ning nendega seotud personali ja organisatsioo
nide suhtes;
e) lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
süsteemide ja koostisosade konstrueerimise, tootmise ja
hooldamise ning nendega seotud personali ja organisat
sioonide suhtes;
f) lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
ning nendega seotud personali ja organisatsioonide
suhtes.
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Käesolevat määrust ei kohaldata:

a) lõike 1 punktides a ja b osutatud toodete, osade, sead
mete, personali ja organisatsioonide suhtes, kui need on
seotud kaitsejõudude, tolli ja politsei, otsimis- ja pääste
teenistuste, tuletõrje, rannikuvalve või muude samalaad
sete teenistuste või tegevusega. Liikmesriigid kohustuvad
tagama, et kõnealuse tegevuse või kõnealuste teenistuste
puhul järgitakse käesoleva määruse eesmärke nii palju
kui võimalik;
b) lõike 1 punktides c ja d osutatud lennuväljade ja nende
osade ning seadmete, personali ja organisatsioonide
suhtes, mida kontrollib ja kasutab sõjavägi;
c) lõike 1 punktides e ja f osutatud lennuliikluse korralda
mise ja aeronavigatsiooniteenuste, sealhulgas süsteemide
ja koostisosade, personali ja organisatsioonide suhtes,
mida pakub või teeb kättesaadavaks sõjavägi. Liikmes
riigid kohustuvad tagama, et käesoleva lõike punktis a
osutatud õhusõidukid eraldatakse vajaduse korral teistest
õhusõidukitest.
3.
Liikmesriigid tagavad võimaluse korral, et kõikide
lõike 2 punktis b osutatud üldsusele avatud sõjaväerajatiste
või lõike 2 punktis c osutatud sõjaväelaste poolt üldsusele
osutatavate teenuste ohutuse tase on vähemalt samaväärne
tasemega, mis on ette nähtud Va ja Vb lisas määratletud
oluliste nõuetega.”
2. Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:
a) punkt d asendatakse järgmisega:
„d) „osad ja seadmed” – mis tahes vahend, seade,
mehhanism, osa, aparaat, lisaseade, tarkvara või
tarvik, sealhulgas sideseadmed, mida tarvitatakse
õhusõiduki käitamiseks või juhtimiseks lennu ajal
või mis on selleks ette nähtud; see hõlmab õhusõi
duki plaaneri, mootori või propelleri osi, või sead
meid, mida kasutatakse õhusõiduki manööverdami
seks maapinnalt”;
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„h) „käitaja” – juriidiline või füüsiline isik, kes käitab või
kavatseb käitada üht või mitut õhusõidukit või üht
või mitut lennuvälja;”
d) lisatakse järgmised punktid:
„m) „lennuväli” – maapinnal, vees, maapinnale või
veekokku rajatud konstruktsioonil või ujuvkons
truktsioonil asuv piiritletud ala (kaasa arvatud
kõik ehitised, seadmed ja igasugune varustus), mis
on täielikult või osaliselt mõeldud õhusõiduki
õhkutõusmiseks, maandumiseks või pinnal liikumi
seks;
n) „lennuväljaseadmed” – seade, aparaat, lisaseade,
tarkvara või tarvik, mida kasutatakse või kavatsetakse
kasutada õhusõiduki käitamise toetamiseks lennu
väljal;
o) „perroon” – määratletud ala, mis on ette nähtud
õhusõiduki reisijate, posti või lasti peale- ja mahalaa
dimiseks ning õhusõidukite tankimiseks, parkimiseks
või hoolduseks;
p) „perrooniteenindus” – teenus, mida osutatakse
õhusõidukite ja muude sõidukite tegevuse ja liikumi
se reguleerimiseks perroonil;
q) „lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsioonitee
nused” – määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 2 punkti
10 kohased lennuliikluse korraldamisega seotud
ülesanded ja kõnealuse määruse artikli 2 punktis 4
määratletud aeronavigatsiooniteenistused, samuti
teenused, mida osutatakse ohutuse seisukohast olulise
aeronavigatsioonialase teabe koostamise, töötlemise,
vormindamise ja edastamisega üldise lennuliikluse
jaoks;
r) „lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsioonitee
nuste süsteem” – ohutusalaste seadmete ja määruse
(EÜ) nr 549/2004 artikli 2 punktis 39 määratletud
süsteemide kombinatsioon;

b) lisatakse järgmine punkt:
„da) „lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsioonitee
nuste koostisosad” – Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr
549/2004 (millega sätestatakse raamistik ühtse
Euroopa taeva loomiseks (raammäärus)) (*) artikli
2 punktis 19 määratletud koostisosad;
___________
(*) ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.”;
c) punkt h asendatakse järgmisega:

s) „lennuinfoteenus” – lendude ohutuse ja tõhususe
tagamiseks vajalike nõuannete ja teabe andmiseks
osutatav teenus.”
3. Artiklisse 4 lisatakse järgmised lõiked:
„3a.
Asutamislepingu sätete kohaldamisalasse kuuluval
territooriumil asuvad sellised lennuväljad, sealhulgas nende
seadmed, mis on üldsusele avatud ja kus pakutakse instru
mentaallähenemise või -väljumise protseduure kasutavaid
teenuseid ning
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a) mille kattega lennuraja pikkus on vähemalt 800 meetrit,
või

b) mis teenindavad ainult helikoptereid,

peavad vastama käesoleva määruse nõuetele. Kõnealuste
lennuväljade käitamisega seotud personal ja organisat
sioonid peavad vastama käesoleva määruse nõuetele.

3b.
Erandina lõikest 3a võivad liikmesriigid otsustada
teha erandi käesoleva määruse sätetest lennuvälja puhul,
mis:

— teenindab aastas kuni 10 000 reisijat; ja

— teenindab kuni 850 lastimistoimingut aastas.

Kui selline liikmesriigi tehtud erand ei vasta käesoleva
määruse üldistele ohutusega seotud eesmärkidele või
muudele ühenduse õiguse sätetele, langetab komisjon vasta
valt artikli 65 lõikes 7 osutatud kaitsemeetmete menetlusele
otsuse mitte lubada kõnealuse erandi tegemist. Sel juhul
tühistab asjaomane liikmesriik erandi.

c)
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õhusõidukit tohib käitada ainult kehtiva lennukõlblik
kussertifikaadi olemasolul. Kõnealune sertifikaat
antakse välja juhul, kui taotleja on tõendanud, et
õhusõiduk vastab tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübi
konstruktsioonile ning asjakohased dokumendid,
ülevaatused ja katsed näitavad, et õhusõiduk on kõlblik
ohutuks käitamiseks. Lennukõlblikkussertifikaat kehtib
seni, kuni see peatatakse, kehtetuks tunnistatakse või
lõpetatakse, tingimusel et õhusõidukit hooldatakse
vastavalt I lisa punktis 1.d sätestatud olulistele jätkuva
lennukõlblikkuse nõuetele ning lõike 5 kohaselt vastu
võetud meetmetele;”.

5. Artikli 7 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.
Kõikidel pilootide koolituseks kasutatavatel lennu
treeningseadmetel peab olema sertifikaat. Sertifikaat antakse
välja juhul, kui taotleja on tõendanud, et seade vastab
eeskirjadele, mis on kehtestatud III lisas sätestatud asjako
haste oluliste nõuete täitmise tagamiseks.”

6. Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Artikli 4 lõike 1 punktides b ja c osutatud
õhusõidukite käitamine peab olema kooskõlas IV lisas
ja vajaduse korral Vb lisas sätestatud oluliste nõuetega.”;

b) lõiget 5 muudetakse järgmiselt:
3c.
Asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluva territoo
riumi õhuruumis ning õhuruumis, mille suhtes liikmesriigid
kohaldavad Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2004. aasta
määrust (EÜ) nr 551/2004 (õhuruumi korraldamise ja
kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi
määrus)) (*) vastavalt kõnealuse määruse artikli 1 lõikele
3, toimuv lennuliikluse korraldamine ning osutatavad aero
navigatsiooniteenused peavad vastama käesoleva määruse
nõuetele. Kõnealuste lennuliikluse korraldamise ja aeronavi
gatsiooniteenuste osutamisega seotud süsteemid, koosti
sosad, personal ja organisatsioonid peavad vastama käesole
va määruse nõuetele.
___________
(*) ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.”;
4. Artikli 5 lõike 2 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b) lõikes 5 osutatud meetmetega võib kehtestada osade ja
seadmete sertifitseerimise nõude. Osade ja seadmete
kohta antakse sertifikaat välja juhul, kui taotleja on
tõendanud, et need vastavad üksikasjalikele lennu
kõlblikkusnõuetele, mis on ette nähtud lõikes 1
osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks;

i) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) õhusõidukite käitamise tingimused vastavalt IV
lisas ja vajaduse korral Vb lisas sätestatud olulis
tele nõuetele;”

ii) punkt g asendatakse järgmisega:

„g) tingimused, mille puhul II lisa punkti a
alapunktis ii ning punktides d ja h osutatud
õhusõidukite käitamine (kui kõnealuseid õhusõi
dukeid kasutatakse äriliseks lennutegevuseks)
vastab IV lisas ja vajaduse korral Vb lisas sätes
tatud asjakohastele olulistele nõuetele.”;

c) lõikele 6 lisatakse järgmine taane:

„— võetakse arvesse lennuliikluse korraldamise ja aero
navigatsiooniteenustega seotud ohutusaspekte;”.
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7. Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 8a
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saab samuti tunnustada eraldi sertifikaadi väljaandmi
sega, kui liikmesriik, kus lennuväli asub, nii otsustab.
Sertifitseeritud organisatsioonile antud õigused ning
sertifikaadi kohaldamisala, sealhulgas käitatavate lennu
väljade loetelu, määratakse kindlaks sertifikaadis;

Lennuväljad
1.
Lennuväljad, lennuväljaseadmed ja lennuväljade käita
mine vastavad Va lisas ja vajaduse korral Vb lisas sätestatud
olulistele nõuetele.

2.
Lennuväljade, lennuväljaseadmete ja lennuväljade
käitamise vastavus olulistele nõuetele tagatakse järgmisega:

a) igal lennuväljal peab olema sertifikaat. Kõnealune serti
fikaat ja selle muudatuste kinnitus antakse välja juhul,
kui taotleja on tõendanud, et lennuväli vastab punkti b
kohastele lennuvälja sertifitseerimise alustele ning et
lennuväljal puuduvad lennutegevust ohustavad tegurid.
Sertifikaat hõlmab lennuvälja, selle käitamist ja selle
ohutusalaseid seadmeid;

b) lennuvälja sertifitseerimise alused koosnevad järgmisest:

e) erandina punktist d võivad liikmesriigid otsustada, et
perrooniteeninduse osutajatel lubatakse teatada, et nad
on suutelised täitma osutatavate teenustega seotud
kohustusi ning et neil on selleks vahendid.

3.
Liikmesriigid tagavad sätete kehtestamise, et kaitsta
lennuvälju nende ümbruses toimuva tegevuse ja arenguten
dentside vastu, millega võivad kaasneda lennuvälja kasuta
vale õhusõidukile vastuvõetamatud riskid.

4.
Lennuvälja käitajad jälgivad tegevust ja arenguten
dentse, millega lennuväljade ümbruses võivad kaasneda
lennutegevusele vastuvõetamatud riskid ja võtavad oma
pädevuse piires vajaduse korral leevendusmeetmeid.

5.
Meetmed, mille eesmärk on muuta käesolevas artiklis
osutatud nõuete vähemolulisi sätteid, täiendades seda,
võetakse vastu vastavalt artikli 65 lõikes 4 osutatud kont
rolliga regulatiivmenetlusele.

i) lennuvälja tüübi suhtes kohaldatavad sertifitseerimis
tingimused,
Nende meetmetega täpsustatakse eelkõige järgmist:
ii) sätted, mille puhul on heaks kiidetud samaväärne
ohutustase, ning

iii) eriotstarbelised üksikasjalikud tehnospetsifikaadid,
mis on vajalikud juhul, kui konkreetse lennuvälja
planeeringu eripära või käitamiskogemused näitavad,
et mõni alapunktis i osutatud tingimus ei ole Va
lisas sätestatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks
piisav või sobilik;

c) lõikes 5 osutatud meetmetega võib kehtestada ohutuse
seisukohast oluliste lennuväljaseadmete sertifitseerimise
nõude. Selliste seadmete kohta antakse sertifikaat välja
juhul, kui taotleja on tõendanud, et need vastavad üksik
asjalikele nõuetele, mis on ette nähtud lõikes 1 osutatud
oluliste nõuete täitmise tagamiseks;

a) lennuvälja suhtes kohaldatavate sertifitseerimise aluste
kehtestamise ja taotlejale teatavaks tegemise tingimused;

b) lennuväljaseadmete suhtes kohaldatavate üksikasjalike
spetsifikaatide kehtestamise ja taotlejale teatavaks tege
mise tingimused;

c) lennuväljadele ja lennuväljaseadmetele, sealhulgas lennu
välja konkreetsest konstruktsioonist tulenevatele käita
mispiirangutele sertifikaatide väljaandmise, kehtivuse
jätkamise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnista
mise tingimused;

d) lennuvälja käitamise tingimused vastavalt Va lisas ja
vajaduse korral Vb lisas sätestatud olulistele nõuetele;
d) lennuväljade käitamise eest vastutavad organisatsioonid
peavad tõendama, et nad on suutelised täitma oma
õigustega seotud kohustusi ning et neil on selleks
vahendid. Kõnealuste suutlikkuse ja vahendite tunnustu
seks antakse välja punktis a osutatud sertifikaat. Neid

e) lõike 2 punktis d osutatud sertifikaatide väljaandmise,
kehtivuse jätkamise, muutmise, peatamise või kehtetuks
tunnistamise tingimused;
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f) sertifikaadiomanike vastutus;
g) liikmesriikide poolt välja antud lennuvälja sertifikaatide
aktsepteerimise ja konverteerimise tingimused, seal
hulgas meetmed, mille asjaomane liikmesriik on juba
heaks kiitnud Chicago konventsiooni 14. lisa käsitlevate
teatavaks tehtud erandite alusel enne käesoleva määruse
jõustumist;
h) tingimused, mille alusel otsustatakse mitte lubada artikli
4 lõikes 3b osutatud erandeid, sealhulgas kriteeriumid
kaubalennuväljade kohta, lennuväljadest, kelle suhtes
tehakse erand, teatamise kohta ja tehtud erandite läbi
vaatamise kohta;
i) tingimused, mille korral tuleb ohutuse huvides käita
mine keelata, seda piirata või seada sellele tingimused;
j) lõike 2 punktis e osutatud teenuseosutajate poolse teata
mise ning nende järelevalve tingimused ja menetlused;
6.

Lõikes 5 osutatud meetmed:

a) kajastavad lennuväljade tehnika taset ja häid tavasid ning
ICAO standardeid ja soovitatud tavasid;
b) on proportsionaalses vastavuses lennuvälja suuruse,
sellel toimuva lennuliikluse, lennuvälja kategooria ja
selle komplekssusega ning sealse tegevuse laadi ja
mahuga;
c) võtavad arvesse ülemaailmseid õhusõidukite käitamise
kogemusi ning teaduse ja tehnika arengut;
d) võimaldavad viivitamata reageerida õnnetuste, tõsiste
intsidentide ja vahejuhtumite kindlakstehtud põhjustele;
e) võimaldavad vajalikku paindlikkust nõuetele vastavuse
kohandamiseks.
Artikkel 8b
Lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused
1.
Lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsioonitee
nuste osutamine vastab Vb lisas ja võimalusel Va lisas sätes
tatud olulistele nõuetele.
2.
Lennuliikluse korraldajatel ja aeronavigatsioonitee
nuste osutajatel peab olema sertifikaat. Kõnealune sertifikaat
antakse välja juhul, kui lennuliikluse korraldaja või aerona
vigatsiooniteenuste osutaja on tõendanud, et ta on suuteline
täitma lennuliikluse korraldaja või aeronavigatsiooniteenuse
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osutaja õigustega seotud kohustusi ning et tal on selleks
vahendid. Sertifikaadis täpsustatakse antavad õigused ja
osutatavate teenuste ulatus.

3.
Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid otsustada, et
lennuinfoteenuse osutajatel on lubatud teatada, et nad on
suutelised täitma osutatavate teenustega seotud kohustusi
ning et neil on selleks vahendid.

4.
Lõikes 6 osutatud meetmetega võib sätestada ohutuse
seisukohast oluliste lennuliikluse korraldamise ja aeronavi
gatsiooniteenuste süsteemide ja koostisosade konstrueeri
mise, tootmise ja hooldamisega tegelevate organisatsioonide
sertifitseerimise nõude. Kõnealustele organisatsioonidele
antakse sertifikaat välja juhul, kui nad on tõendanud, et
on suutelised täitma oma õigustega seotud kohustusi ning
et neil on selleks vahendid. Sertifikaadis täpsustatakse
antavad õigused.

5.
Lõikes 6 osutatud meetmetega võib sätestada ohutuse
seisukohast oluliste lennuliikluse korraldamise ja aeronavi
gatsiooniteenuste süsteemide ja koostisosade sertifitseeri
mise või teise võimalusena lennuliikluse korraldajate ja
aeronavigatsiooniteenuste osutajate poolse valideerimise
nõude. Kõnealuste süsteemide ja koostisosade kohta antakse
sertifikaat või valideering juhul, kui taotleja on tõendanud,
et kõnealused süsteemid, osad ja seadmed vastavad üksikas
jalikele spetsifikaatidele, mis on ette nähtud lõikes 1
osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks.

6.
Käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud meetmed
võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli
5 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Nende meetmetega täpsustatakse eelkõige järgmist:

a) lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
osutamise tingimused vastavalt Vb lisas ja vajaduse
korral Va lisas sätestatud olulistele nõuetele;

b) lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
süsteemide ja koostisosade suhtes kohaldatavate üksikas
jalike spetsifikaatide kehtestamise ja taotlejale teatavaks
tegemise tingimused;

c) lõigetes 2 ja 4 osutatud sertifikaatide väljaandmise,
kehtivuse jätkamise, muutmise, peatamise või kehtetuks
tunnistamise tingimused;

d) sertifikaadiomanike vastutus;
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e) lõikes 3 osutatud teenuseosutajate poolse teatamise ning
nende järelevalve tingimused ja menetlused;
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3.
Lõikes 2 osutatud luba antakse välja ainult juhul, kui
loa taotleja tõendab, et ta vastab eeskirjadele, mis on
kehtestatud Vb lisas sätestatud teoreetilisi teadmisi, praktilisi
oskusi, keeleoskust ja kogemusi käsitlevate oluliste nõuete
täitmise tagamiseks.

f) tingimused, mille korral tuleb ohutuse huvides lennute
gevus keelata, seda piirata või seada sellele tingimused.

7.

Lõikes 6 osutatud meetmed:

4.
Lõikes 2 osutatud tervisetõend antakse välja ainult
juhul, kui lennujuht vastab eeskirjadele, mis on kehtestatud
Vb lisas sätestatud terviseseisundit käsitlevate oluliste
nõuete täitmise tagamiseks. Kõnealuse tervisetõendi võivad
välja anda lennundusarstid või -meditsiinikeskused.

a) kajastavad lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsioo
niteenustega seotud tehnika taset ning häid tavasid;
5.
Loale ja tervisetõendile märgitakse lennujuhile antud
õigused ning loa ja tervisetõendi kohaldamisala.
b) on proportsionaalses vastavuses osutatavate teenuste liigi
ja keerukusega;

c) võtavad arvesse ülemaailmseid kogemusi lennuliikluse
korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste alal ning
teaduse ja tehnika arengut;

d) töötatakse välja, kasutades nii suures ulatuses kui
võimalik määruse (EÜ) nr 549/2004, Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse
(EÜ) nr 550/2004 (aeronavigatsiooniteenuste osutamise
kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise
määrus)), (*) määruse (EÜ) nr 551/2004, ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse
(EÜ) nr 552/2004 (Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu
koostalitlusvõime kohta (koostalitlusvõime määrus)) (**)
asjaomaseid sätteid ning nähakse ette ülemineku
meetmed, millega tagatakse kõnealuste määruste alusel
juba välja antud sertifikaatide kehtivus; algselt hõlmavad
meetmed kõnealustes määrustes sisalduvaid ohutust
käsitlevaid sätteid ning võtavad tulevaste muudatuste
puhul vajaduse korral arvesse teaduse ja tehnika arengut;

e) võimaldavad viivitamata reageerida õnnetuste ja tõsiste
vahejuhtumite kindlakstehtud põhjustele.

Artikkel 8c
Lennujuhid
1.
Lennujuhid ning lennujuhtide koolituse, testimise,
kontrollimise ja tervisekontrolliga seotud isikud ja organi
satsioonid vastavad Vb lisas sätestatud asjakohastele olulis
tele nõuetele.

2.
Lennujuhtidel peab olema osutatavatele teenustele
vastav luba ja tervisetõend.

6.
Lennujuhtide koolitusorganisatsioonide, lennundusars
tide ja lennundusmeditsiinikeskuste suutlikkust täita oma
õigustega seotud kohustusi lubade ja tervisetõendite
väljaandmisel kinnitatakse sertifikaadi väljaandmisega.

7.
Sertifikaat antakse lennujuhtidega tegelevatele
koolitusorganisatsioonidele, lennundusarstidele ja lennun
dusmeditsiinikeskustele, kes on tõendanud, et nad vastavad
eeskirjadele, mis on kehtestatud Vb lisas sätestatud asjako
haste oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sertifikaadile
märgitakse sellega antavad õigused.

8.
Lennujuhtide praktilise koolituse või nende oskuste
hindamise eest vastutaval isikul on sertifikaat. Sertifikaat
antakse välja juhul, kui asjaomane isik on tõendanud, et
ta vastab eeskirjadele, mis on kehtestatud Vb lisas sätestatud
asjakohaste oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sertifikaa
dile märgitakse sellega antavad õigused.

9.
Lennutreeningseadmed vastavad Vb lisas sätestatud
asjakohastele olulistele nõuetele.

10.
Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva artikli
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vasta
valt artikli 65 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenet
lusele.

Nende meetmetega täpsustatakse eelkõige järgmist:

a) lennujuhilubade eri pädevusmärked ja kinnitused;
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b) lubade, lubadele kantavate pädevusmärgete ja kinnituste,
tervisetõendite, heakskiitude ning sertifikaatide väljaand
mise, kehtivuse jätkamise, muutmise, piiramise, peata
mise või kehtetuks tunnistamise tingimused ning tingi
mused, mille puhul niisuguseid sertifikaate ja heakskii
tusid ei ole vaja nõuda, nähes samas ette ülemineku
meetmed, et tagada juba välja antud heakskiitude ja
sertifikaatide edasine kehtivus;

c) lubade, lubadele kantavate pädevusmärgete ja kinnituste,
tervisetõendite, heakskiitude ja sertifikaatide omanike
õigused ja kohustused;

d) lennujuhilubade aktsepteerimise ja konverteerimise tingi
mused, samuti riiklike tervisetõendite aktsepteerimise ja
nende ühiselt tunnustatud tervisetõenditeks konverteeri
mise tingimused.

11.
Lõikes 10 osutatud meetmetega kajastatakse lennu
juhtide koolituse taset, sealhulgas parimaid tavasid ning
teaduse ja tehnika arengut. Nimetatud meetmete algsel
väljatöötamisel võetakse aluseks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/23/EÜ
(ühenduse lennujuhiloa kohta) (***) sätted.
___________
(*) ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.
(**) ELT L 96, 31.3.2004, lk 26.
(***) ELT L 114, 27.4.2006, lk 22.”;
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10. Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4.
Kuni artikli 5 lõikes 5, artikli 7 lõikes 6 ja artikli
9 lõikes 4 osutatud meetmete jõustumiseni ja nendes
meetmetes ette nähtud üleminekuperioodide lõppemi
seni ning ilma et see piiraks artikli 69 lõike 4 kohalda
mist, võib sertifikaate, mida ei saa välja anda käesoleva
määruse alusel, anda välja liikmesriikides kohaldatavate
eeskirjade alusel.

5.
Kuni artikli 8 lõikes 5 osutatud meetmete jõustu
miseni ja nendes meetmetes ette nähtud üleminekupe
rioodide lõppemiseni ning ilma et see piiraks artikli 69
lõike 4 kohaldamist, võib sertifikaate, mida ei saa välja
anda käesoleva määruse alusel, anda välja liikmesriikides
kohaldatavate eeskirjade alusel.”;

b) lisatakse järgmised lõiked:

„5a.
Kuni artikli 8a lõikes 5 ja artikli 8c lõikes 10
osutatud meetmete jõustumiseni ja nendes meetmetes
ettenähtud üleminekuperioodide lõppemiseni ning ilma
et see piiraks artikli 69 lõike 4 kohaldamist, võib serti
fikaate, mida ei saa välja anda käesoleva määruse alusel,
anda välja liikmesriikides kohaldatavate eeskirjade alusel.

8. Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Artikli 4 lõike 1 punktis d nimetatud õhusõiduk,
samuti selle meeskond ning käitamine peavad olema
kooskõlas kohaldatavate ICAO standarditega. Selliste
standardite puudumisel peavad nimetatud õhusõidukid
ning nende käitamine vastama I, III, IV lisas ja vajaduse
korral Vb lisas sätestatud nõuetele, tingimusel, et nime
tatud nõuded ei ole vastuolus kolmandate riikide õigus
tega rahvusvaheliste konventsioonide alusel.”;

b) lõikele 5 lisatakse järgmine punkt:

„e) võetaks arvesse lennuliikluse korraldamise ja aero
navigatsiooniteenustega seotud ohutusaspekte.”

5b.
Kuni artikli 8b lõikes 6 osutatud meetmete jõus
tumiseni ja nendes meetmetes ettenähtud üleminekupe
rioodide lõppemiseni ning ilma et see piiraks artikli 69
lõike 4 kohaldamist, võib sertifikaate, mida ei saa välja
anda käesoleva määruse alusel, anda välja liikmesriikides
kohaldatavate eeskirjade alusel või vajaduse korral
komisjoni 20. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr
2096/2005 (milles sätestatakse aeronavigatsioonitee
nuste osutamise ühised nõuded) (*) asjakohaste nõuete
alusel.
___________
(*) ELT L 335, 21.12.2005, lk 13.”
11. Artiklile 13 lisatakse järgmine lõik:

„Kvalifitseeritud üksused ei anna välja sertifikaate.”

12. Artikli 18 punktid c ja d asendatakse järgmisega:
9. Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Liikmesriigid, komisjon ja amet teevad koostööd, et
tagada käesoleva määruse ja selle rakenduseeskirjade täit
mine.”

„c) annab välja sertifitseerimistingimusi ja vastuvõetavaid
nõuete täitmise menetlusi ning mis tahes juhismaterjali
käesoleva määruse ja selle rakenduseeskirjade täit
miseks;
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d) teeb artiklite 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 54 ja 55
kohaldamiseks vajalikke otsuseid, sealhulgas teeb oma
välja antud sertifikaatide omanikele käesoleva määruse
ja selle rakenduseeskirjadega ette nähtud olulistest
nõuetest erandeid ettenägematutes kiireloomulistes
olukordades või seoses ajaliselt piiratud tegutsemisvaja
dusega, tingimusel, et sellega ei kahjustata ohutustaset,
et erand tehakse kõige rohkem kaheks kuuks, et sellest
teavitatakse komisjoni ja et seda ei uuendata;”.

13. Artikli 19 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) sertifitseerimistingimused ja vastuvõetavad nõuete täit
mise menetlused; ning”.

14. Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 22a

24.11.2009

a) viib ise või liikmesriikide lennuametite või kvalifitsee
ritud üksuste kaudu läbi sertifitseeritavate organisatsioo
nidega ning vajaduse korral nende personaliga seotud
uurimisi ja auditeid;

b) annab välja ja uuendab lennujuhtide selliste koolitusor
ganisatsioonide ja vajaduse korral nende personali serti
fikaate, mis/kes asuvad väljaspool liikmesriikide territoo
riumi;

c) muudab, peatab või tunnistab kehtetuks asjakohase
sertifikaadi, kui tingimused, mille alusel see väljastati,
ei ole enam täidetud, või kui sertifikaati omav juriidiline
või füüsiline isik ei täida enam talle käesoleva määruse
või selle rakenduseeskirjadega pandud kohustusi.”

15. Artikli 33 lõike 2 punktis c asendatakse kuupäev „30.
september” kuupäevaga „30. november”.

16. Artikli 44 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused
Seoses artikli 4 lõikes 3c osutatud lennuliikluse korralda
mise ja aeronavigatsiooniteenustega täidab amet järgmisi
ülesandeid:

„1.
Kaebuse võib esitada ameti poolt artiklite 20, 21, 22,
22a, 22b, 23, 55 või 64 alusel tehtud otsuste peale.”

17. Artikli 50 lõige 2 asendatakse järgmisega:
a) viib ise või liikmesriikide lennuametite või kvalifitsee
ritud üksuste kaudu läbi sertifitseeritavate organisatsioo
nide kontrolle ja auditeid;

b) annab välja ja uuendab selliste organisatsioonide sertifi
kaate, mis asuvad väljaspool asutamislepingu sätete ko
haldamisalasse kuuluvat territooriumi ja vastutavad
teenuste osutamise eest asutamislepingu sätete kohalda
misalasse kuuluva territooriumi õhuruumis;

„2.
Kaebusi artiklite 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 55 või 64
alusel tehtud ameti otsuste tühiseks tunnistamiseks võib
Euroopa Ühenduste Kohtusse esitada alles pärast seda, kui
kõik ametisisesed kaebemenetlused on ammendatud.”

18. Artiklit 52 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
c) annab välja ja uuendab üleeuroopalisi teenuseid osuta
vate organisatsioonide sertifikaate;

d) muudab, peatab või tunnistab kehtetuks asjakohase
sertifikaadi, kui selle väljaandmise tingimused ei ole
enam täidetud või kui sertifikaadiomanik ei täida talle
käesoleva määruse või selle rakenduseeskirjadega
pandud kohustusi.

Artikkel 22b
Lennujuhtide sertifitseerimine
Seoses artikli 8c lõikes 1 osutatud isikute ja organisatsioo
nidega täidab amet järgmisi ülesandeid:

„Võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist
kehtestab haldusnõukogu artikli 18 punktides a ja c
osutatud arvamuste, sertifitseerimistingimuste, nõuete
täitmise vastuvõetavate menetluste ja juhismaterjali
väljaandmise läbipaistvad menetlused.”;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Kui amet töötab artikli 19 kohaselt välja liikmes
riikides kohaldatavad arvamused, sertifitseerimistingi
mused, vastuvõetavad nõuete täitmise menetlused ja
juhismaterjalid, näeb ta ette liikmesriikidega konsulteeri
mise menetluse. Selleks võib ta luua töörühma, millesse
iga liikmesriik võib määrata ühe eksperdi.”
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19. Artikli 55 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:
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Artikkel 2
Direktiiv 2006/23/EÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

„Amet võib ise teostada või volitada siseriiklikke lennuame
teid või kvalifitseeritud üksusi teostama kõiki vajalikke ette
võtjatega seotud uurimisi kooskõlas artiklitega 7, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23 ning artikli 24 lõikega 2.”

Direktiivi 2006/23/EÜ sätted kehtivad ajutiselt edasi kuni
määruse (EÜ) nr 216/2008 (muudetud käesoleva määrusega)
artikli 8c lõikes 10 osutatud meetmete kohaldamise kuupäevani.

20. Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 3

„Artikkel 65a

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatused
Asutamislepingu sätete kohaselt teeb komisjon ettepaneku
muuta määrust (EÜ) nr 549/2004, määrust (EÜ) nr
550/2004, määrust (EÜ) nr 551/2004 ja määrust (EÜ) nr
552/2004, et võtta arvesse käesoleva määruse nõudeid.”
21. V lisa pealkiri asendatakse järgmisega:
„Artiklis 13 osutatud kvalifitseeritud üksusi („kvalifitseeritud
üksus” või „üksus”) käsitlevad kriteeriumid”.
22. Lisatakse käesoleva määruse lisas esitatud Va ja Vb lisa.

Komisjon võtab määruse (EÜ) nr 216/2008 (muudetud käesole
va määrusega) artikli 8a lõikes 5 osutatud meetmed vastu enne
31. detsembrit 2013. Artiklit 8a kohaldatakse alates nendes
meetmetes nimetatud kuupäevadest.

Komisjon võtab määruse (EÜ) nr 216/2008 (muudetud käesole
va määrusega) artikli 8b lõikes 6 ja artikli 8c lõikes 10 osutatud
meetmed vastu enne 31. detsembrit 2012. Artikleid 8b ja 8c
kohaldatakse alates nendes meetmetes nimetatud kuupäevadest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 21. oktoober 2009

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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LISA

„Va LISA
LENNUVÄLJU KÄSITLEVAD OLULISED NÕUDED
A — Füüsilised parameetrid, infrastruktuur ja seadmed
1. Liiklusala
a) Lennuväljal on määratud ala õhusõidukite õhkutõusmiseks ja maandumiseks, mis vastab järgmistele tingimustele:
i) õhkutõusmis- ja maandumisala mõõtmed ja omadused on sobivad seda kasutavate õhusõidukite jaoks;
ii) õhkutõusmis- ja maandumisala kandevõime on vajaduse korral piisav ettenähtud õhusõidukite korduvaks käita
miseks. Alad, mis ei ole ette nähtud korduvaks käitamiseks, peavad õhusõidukit üksnes kandma;
iii) õhkutõusmis- ja maandumisalale projekteeritakse kuivendussüsteem, mis välistab vee kogunemise seisvaks veeks,
mis võib tekitada lubamatut riski õhusõiduki käitamisele;
iv) õhkutõusmis- ja maandumisala kalle ja kaldemuutused ei tekita lubamatut riski õhusõiduki käitamisele;
v) õhkutõusmis- ja maandumisala pinnaomadused sobivad ettenähtud õhusõidukitele;
vi) õhkutõusmis- ja maandumisala on vaba takistustest, mis võivad tekitada lubamatut riski õhusõiduki käitamisele.
b) Kui lennuväljal on mitu määratud õhkutõusmis- ja maandumisala, on need sellised, et need ei tekita lubamatut riski
õhusõiduki käitamisele.
c) Määratud õhkutõusmis- ja maandumisala ümbritsetakse piiritletud aladega. Need alad on ette nähtud õhkutõusmisel
ja maandumisel neist üle lendavate õhusõidukite kaitsmiseks ning vajakmaandumise ja rajalt külgsuunas või raja
otsast väljasõitmise tagajärgede leevendamiseks, ja need vastavad järgmistele tingimustele:
i) alade mõõtmed on sobivad õhusõiduki eeldatava käitamise jaoks;
ii) alade kalle ja kaldemuutused ei tekita lubamatut riski õhusõiduki käitamisele;
iii) kõnealused alad on vabad takistustest, mis võivad põhjustada lubamatut riski õhusõiduki käitamisele. See ei
välista kergesti purunevate seadmete paigaldamist nimetatud aladele, kui neid on vaja õhusõiduki käitamisele
kaasaaitamiseks;
iv) igal sellisel alal on otstarbele vastav kandevõime.
d) Lennuvälja alad koos vahetu ümbrusega, mida kasutatakse õhusõidukite ruleerimiseks või parkimiseks, projektee
ritakse nii, et tagada kasutatavate õhusõidukite ohutu käitamine kõigis kavandatud tingimustes, ja need vastavad
järgmistele tingimustele:
i) aladel on küllaldane kandevõime ettenähtud õhusõidukite korduvaks käitamiseks, välja arvatud ajutise kasutu
sega alad, mille kandevõime peab olema piisav üksnes õhusõiduki kandmiseks;
ii) aladele projekteeritakse kuivendussüsteem, mis välistab vee kogunemise seisvaks veeks, mis võib tekitada luba
matut riski õhusõiduki käitamisele;
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iii) alade kalle ja kaldemuutused ei tekita lubamatut riski õhusõiduki käitamisele;
iv) alade pinnaomadused sobivad kasutamiseks ettenähtud õhusõidukite poolt;
v) alad on vabad takistustest, mis võivad tekitada lubamatut riski õhusõiduki käitamisele. See ei välista seadmeid,
mida on alal vaja, et parkida õhusõidukeid eritähistusega kohas või piirkonnas.
e) Õhusõiduki kasutamiseks ettenähtud muu infrastruktuur projekteeritakse nii, et selle kasutamine ei tekita õhusõi
dukile lubamatut riski.
f) Konstruktsioonid, ehitised, seadmed ja hoiustamisalad paigutatakse ja projekteeritakse nii, et need ei tekita luba
matut riski õhusõiduki käitamisele.
g) Liiklusalal on vahendid, et takistada isikute, sõidukite ning suuruse tõttu õhusõiduki käitamisele lubamatut riski
tekitavate loomade loata sisenemist liiklusalale, ilma et see piiraks siseriiklikke ja rahvusvahelisi loomakaitsealaseid
sätteid.
2. Kaugus takistustest
a) Lennuväljale maandumisel läheneva või lennuväljalt õhkutõusva õhusõiduki kaitsmiseks kehtestatakse õhkutõusmisja maandumismarsruudid. Sellised marsruudid või alad tagavad õhusõiduki vajaliku kauguse lennuvälja ümbruses
olevatest takistustest kohalikke füüsilisi iseärasusi nõuetekohaselt arvesse võttes.
b) Kaugus takistustest vastab lennu etapile ja käitamise liigile. Arvesse võetakse ka õhusõiduki asukoha määramise
seadmeid.
3. Visuaal- ja mittevisuaalseadmed ning lennuväljaseadmed
a) Seadmed on otstarbekohased ja tuvastatavad ning annavad kasutajatele üheselt mõistetavat teavet kõikides ette
nähtud käitamistingimustes.
b) Lennuväljaseadmed toimivad ettenähtud käitamistingimustes nõuetekohaselt. Käitamistingimuste kohaselt või rikete
korral ei põhjusta lennuväljaseadmed lennundusohutusele lubamatut riski.
c) Seadmed ja nende elektritoitesüsteem projekteeritakse nii, et rikked ei põhjusta asjakohatu, eksitava või puuduliku
teabe esitamist kasutajatele ega oluliste teenuste katkemist.
d) Seadmete kahjustuste ja rikete vältimiseks kasutatakse sobivaid kaitsemeetmeid.
e) Kiirgusallikad või liikuvad või paiksed esemed ei häiri ega halvenda lennunduse side-, navigatsiooni- ega seiresüs
teemide toimimist.
f) Asjaomast personali teavitatakse lennuväljaseadmete käitamisest ja kasutamisest, sealhulgas antakse selged juhised
tingimuste kohta, mis võivad põhjustada lubamatuid riske lennundusohutusele.
4. Lennuväljaandmestik
a) Lennuvälja ning pakutavate teenuste kohta koostatakse andmestik ja seda ajakohastatakse.
b) Andmed on täpsed, arusaadavad, täielikud ja üheselt mõistetavad. Tagatakse andmestiku asjakohane kaitstuse tase.
c) Andmed on kasutajatele ja asjaomastele aeronavigatsiooniteenuste osutajatele kättesaadavad õigel ajal piisavalt
turvaliste, töökindlate ja kiirete sidevahendite kaudu.
B — Käitamine ja juhtimine
1. Lennuvälja käitamise eest vastutab lennuvälja käitaja. Lennuvälja käitaja kohustused on järgmised:
a) lennuvälja käitajal on otseselt või lepingute kaudu kõik vajalikud vahendid õhusõiduki ohutu käitamise tagamiseks
lennuväljal. Nende vahendite hulka kuuluvad muu hulgas rajatised, personal, seadmed ja materjalid, ülesandeid,
kohustusi ja protseduure käsitlevad dokumendid, juurdepääs asjakohastele andmetele ning dokumenteerimine;
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b) lennuvälja käitaja kontrollib, et A-osa nõudeid täidetaks pidevalt või võtab nõuete mittetäitmisega seotud riskide
vähendamiseks asjakohaseid meetmeid. Kehtestatakse menetlused kõigi kasutajate õigeaegseks teavitamiseks sellis
test meetmetest ning kohaldatakse neid menetlusi;
c) lennuvälja käitaja koostab ja rakendab asjakohase loomade ja lindudega seotud riskide haldamise programmi;
d) lennuvälja käitaja tagab, et sõidukite ja isikute liikumist liiklusalal ning muudel käitamisaladel kooskõlastatakse
õhusõidukite liikumisega, et vältida kokkupõrkeid ja õhusõidukite kahjustamist;
e) lennuvälja käitaja tagab, et on kehtestatud menetlused riskide leevendamiseks õhusõiduki käitamisel talvetingi
mustes, halbades ilmastikuoludes, halva nähtavuse korral või, kui see on asjakohane, öösel, ning et neid menetlusi
rakendatakse;
f)

lennuvälja käitaja sõlmib kokkuleppeid teiste asjaomaste organisatsioonidega käesolevate lennuvälju käsitlevate
oluliste nõuete jätkuva täitmise tagamiseks. Selliste organisatsioonide hulka kuuluvad muu hulgas õhusõidukite
käitajad, aeronavigatsiooniteenuste osutajad, maapealse teeninduse pakkujad ning muud organisatsioonid, mille
tegevus või tooted võivad mõjutada õhusõiduki ohutust;

g) lennuvälja käitaja tagab kas ise või kolmanda osapoolega sõlmitud lepingute abil, et on kehtestatud menetlused,
mis tagavad õhusõidukitele puhta ja nõuetele vastava kütuse;
h) lennuväljaseadmete hooldamise käsiraamatud peavad olema kättesaadavad, neid tuleb kasutada ning need peavad
sisaldama korrashoiu- ja remondijuhendeid, hooldusteavet, tõrkeotsingu- ning kontrollimenetlusi;
i)

lennuvälja käitaja kehtestab ja rakendab lennuvälja hädaolukorra lahendamise plaani, mis hõlmab lennuvälja või
selle vahetu läheduse võimalike hädaolukordade stsenaariume. Plaan kooskõlastatakse vajaduse korral kohaliku
omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaaniga;

j)

lennuvälja käitaja tagab, et lennuväljal on olemas nõuetekohane pääste- ja tuletõrjeteenistus. Pääste- ja tuletõrje
teenistus reageerivad vahejuhtumi või õnnetuse korral vajaliku kiirusega ning neil peavad olema vähemalt seadmed,
kustutusvahendid ja piisaval arvul personali;

k) lennuvälja käitaja kasutab lennuvälja käitamiseks ja hooldamiseks üksnes asjakohase väljaõppe ja kvalifikatsiooniga
personali ning rakendab ja kasutab väljaõppe- ja kontrolliprogramme, et tagada kogu asjaomase personali jätkuv
pädevus;
l)

lennuvälja käitaja tagab, et kõik isikud, kellel on lubatud järelevalveta viibida lennuvälja liiklusalal või muudel
käitamisaladel, on asjakohase väljaõppe ja kvalifikatsiooniga;

m) päästetöötajad ja tuletõrjujad on lennuvälja keskkonnas tegutsemiseks vajaliku väljaõppe ja kvalifikatsiooniga.
Lennuvälja käitaja rakendab ja kasutab väljaõppe- ja kontrolliprogramme, et tagada kogu asjaomase personali
jätkuv pädevus;
n) kõik päästetöötajad ja tuletõrjujad, kes peavad vajaduse korral tegutsema lennuõnnetuse korral, tõendavad korra
päraselt oma ülesannete rahuldavaks täitmiseks piisavat terviseseisundit, võttes arvesse tegevuse liiki. Käesolevas
kontekstis tähendab piisav terviseseisund, mis hõlmab füüsilist ja vaimset tervist, et töötajal ei ole haigust ega
puuet, mille tõttu kõnealune töötaja ei suuda:
i) täita lennuõnnetuse olukorras tegutsemiseks vajalikke ülesandeid;
ii) täita talle pandud kohustusi mis tahes ajal; või
iii) tajuda õigesti oma ümbruskonda.
2. Juhtimissüsteemid
a) Lennuvälja käitaja rakendab juhtimissüsteemi, mis tagab pideva vastavuse käesolevatele lennuväljade olulistele
nõuetele ning mille eesmärk on ohutuse pidev ja ennetav parandamine, ning hoiab seda töökorras. Juhtimissüsteem
hõlmab organisatsioonilisi struktuure, vastutusalasid, kohustusi, tegevuspõhimõtteid ja menetlusi.
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b) Juhtimissüsteem peab sisaldama õnnetuste ja vahejuhtumite vältimise kava, mis sisaldab vahejuhtumitest teatamise
ja nende analüüsimise korda. Analüüsis osalevad vastavalt vajadusele eespool punkti 1 alapunktis f loetletud isikud.
c) Lennuvälja käitaja koostab lennuvälja käsiraamatu ja käitab lennuvälja selle järgi. Käsiraamat sisaldab kõiki vajalikke
juhendeid, teavet ja menetlusi, mida on vaja lennuvälja ja juhtimissüsteemi käitamiseks ning personali töökohustuste
täitmiseks.
C — Lennuvälja ümbrus
1. Lennuvälja liiklusalasid ümbritsev õhuruum hoitakse vaba takistustest, et lennuväljal oleks võimalik õhusõidukit
ettenähtud korras käitada, ilma et lennuvälja ümbruse takistused tekitaksid lubamatuid riske. Seepärast töötatakse
välja ja võetakse kasutusele takistuste seire alad, mida pidevalt jälgitakse, et tuvastada uued takistused.
a) Seirealadel uute takistuste tekkimisel tuleb määrata, kas tegemist on lubamatu riskiga või mitte. Kõik objektid, mis
kujutavad lubamatut riski, kõrvaldatakse või võetakse asjakohaseid leevendusmeetmeid lennuvälja kasutava õhusõi
duki kaitsmiseks.
b) Andmed kõikide allesjäävate takistuste kohta avaldatakse, takistused tähistatakse ja vajaduse korral varustatakse
hoiatustuledega.
2. Inimtegevuse ja maakasutusega, sh järgmises mitteammendavas nimekirjas toodud asjaoludega seotud riske jälgitakse.
Tuleb hinnata ja vajaduse korral leevendada nende põhjustatud järgmisi riske:
a) lennuvälja piirkonna maakasutuse mis tahes arengutendentsid ja muutused;
b) võimalikud takistuste põhjustatud õhupöörised;
c) ohtlike, segavate ja eksitavate valgustite kasutamine;
d) suurte ja tugevasti peegeldavate pindade põhjustatud pimestus;
e) loomade ja lindude tegevust soodustada võivate alade loomine lennuvälja liiklusala lähedal;
f) nähtamatu kiirguse allikad või liikuvad või paiksed esemed, mis võivad häirida või halvendada lennunduse side-,
navigatsiooni- või seiresüsteemide toimimist.
3. Kohalikus omavalitsuses kehtestatakse hädaolukordade lahendamise plaan lennuvälja ümbruses esinevate olukordade
lahendamiseks.
D — Muu
Välja arvatud õhusõiduki hädaolukorra puhul, kui õhusõiduk suunatakse ümber teisele lennuväljale, või muudel, igal
üksikjuhul määratletud tingimustel ei kasuta õhusõidukid lennuvälja ega selle osi, mille jaoks lennuväli ning selle käita
mismenetlused ei ole tavaolukorras ette nähtud.

Vb LISA
LENNULIIKLUSE KORRALDAMIST JA AERONAVIGATSIOONITEENUSEID NING LENNUJUHTE
KÄSITLEVAD OLULISED NÕUDED
1. Õhuruumi kasutamine
a) Kõiki õhusõidukeid, välja arvatud neid, mis on seotud artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud tegevustega, käitatakse
igal lennuetapil või lennuvälja liiklusalas vastavalt ühtsetele üldistele käitamiseeskirjadele ning kõikidele kohaldata
vatele menetlustele, mille kasutamine on asjaomases õhuruumis ette nähtud.
b) Kõik õhusõidukid, välja arvatud need, mis on seotud artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud tegevustega, varustatakse
nõutavate koostisosadega ja neid käitatakse nõuetekohaselt. Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste
süsteemis kasutatavad koostisosad vastavad ka punktis 3 esitatud nõuetele.
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2. Teenused
a) Aeronavigatsiooniteave ja õhuruumi kasutajatele aeronavigatsiooniks esitatavad andmed
i) Aeronavigatsiooniteabe allikana kasutatavad andmed on piisavalt kvaliteetsed, täielikud ja ajakohased ning need
tuleb esitada õigel ajal.
ii) Aeronavigatsiooniteave on täpne, täielik, ajakohane, üheselt mõistetav ning piisavalt terviklik kasutajatele sobivas
vormis.
iii) Kõnealune aeronavigatsiooniteave edastatakse õhuruumi kasutajatele õigel ajal, kasutades piisavalt töökindlaid ja
kiireid sidevahendeid, mis on kaitstud häirete ja andmete rikkumise eest.
b) Meteoroloogiline teave
i) Lennumeteoroloogilise teabe allikana kasutatavad andmed on piisavalt kvaliteetsed, täielikud ja ajakohased.
ii) Lennumeteoroloogiline teave on õhuruumi kasutajate vajaduste täitmiseks võimalikult täpne, täielik, ajakohane,
piisavalt terviklik ja üheselt mõistetav.
iii) Kõnealune lennumeteoroloogiline teave edastatakse õhuruumi kasutajatele õigel ajal, kasutades piisavalt töökind
laid ja kiireid sidevahendeid, mis on kaitstud häirete ja andmete rikkumise eest.
c) Lennuliiklusteenused
i) Lennuliiklusteenuste osutamise alusena kasutatavad andmed on täpsed, täielikud ja ajakohased.
ii) Lennuliiklusteenused on kasutajate vajaduste täitmiseks piisavalt täpsed, täielikud, ajakohased ja üheselt mõiste
tavad.
iii) Kasutajatele teavet või nõuandeid edastavaid automatiseeritud seadmeid projekteeritakse, toodetakse ja hoolda
takse nõuetekohaselt, et tagada nende vastavus oma otstarbele.
iv) Lennujuhtimisteenuste ja seotud protsessidega tagatakse õhusõidukite nõuetekohane eraldatus teistest õhusõi
dukitest ja vajaduse korral aidatakse kaitsta takistuste eest ja muude õhus esinevate riskide eest ning kooskõ
lastatakse kiirelt ja õigeaegselt kõikide asjakohaste kasutajate ning piirnevate õhuruumiosadega.
v) Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki vaheline ning asjaomaste lennuliiklusteenuseid osutavate üksuste vaheline
sidepidamine on õigeaegne, selge, täpne ja üheselt mõistetav, kaitstud häirete eest ning kõik asjaosalised peavad
seda võimaluse korral ühtemoodi mõistma ja kinnitama.
vi) Kehtestatakse meetmed võimalike hädaolukordade avastamiseks ning vajaduse korral tõhusa otsimis- ja pääste
tegevuse algatamiseks. Selliste meetmete hulka kuuluvad vähemalt asjakohased häiremehhanismid, kooskõlasta
mismeetmed ning vastutusaluse piirkonna tõhusaks katmiseks vajalikud menetlused, vahendid ja personal.
d) Sideteenused
Saavutatakse ja säilitatakse sideteenuste piisav toimimine seoses teenuste kättesaadavuse, terviklikkuse, järjepidevuse
ja õigeaegsusega. Sideteenused on kiired ja kaitstud andmete rikkumise eest.
e) Navigatsiooniteenused
Saavutatakse ja säilitatakse navigatsiooniteenuste piisav toimimistase suunamise, asukoha määramise ja ka ajastamist
käsitleva teabe osas, kui viimast teenust pakutakse. Toimivuse kriteeriumid hõlmavad teenuse täpsust, terviklikkust,
kättesaadavust ja järjepidevust.
f) Seireteenused
Seireteenustega määratakse piisavalt tulemuslikult kindlaks õhusõiduki suhteline asukoht õhus ning muude õhusõi
dukite ja maapealsete sõidukite asukoht lennuvälja pinnal, arvestades nende täpsust, terviklikkust, järjepidevust ja
avastamise tõenäosust.
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g) Lennuliiklusvoogude juhtimine
Lennuliiklusvoogude taktikalisel korraldamisel ühenduse tasandil kasutatakse ja esitatakse piisavalt täpset ja ajako
hast teavet teenuste osutamist mõjutava kavandatava lennuliikluse mahu ja laadi kohta ning kooskõlastatakse ja
arutatakse liiklusvoogude ümbersuunamist ja edasilükkamist, et vähendada ülekoormuse tekkimise ohtu õhus või
lennuväljadel.

h) Õhuruumi korraldamine
Õhuruumi kindlate osade määramist teatavaks kasutuseks jälgitakse, kooskõlastatakse ja avalikustatakse õigel ajal, et
vähendada igas olukorras õhusõidukite hajutuse puudumise ohtu.

i) Õhuruumi üldplaneering
Õhuruumi struktuurid ja lennu sooritamise protseduurid kavandatakse, vaadatakse üle ja kinnitatakse enne, kui
õhusõidukid neid kasutada saavad.

3. Süsteemid ja koostisosad
a) Üldist
Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste süsteemid ja koostisosad, mis edastavad asjaomast teavet
õhusõidukitele, õhusõidukitelt ning maa peal, projekteeritakse, valmistatakse, hooldatakse ja käitatakse nõueteko
haselt, et tagada nende vastavus oma otstarbele.

b) Süsteemide ja koostisosade rikkumatus, toimivus ja usaldusväärsus
Õhusõidukitel, maapinnal või kosmoses paiknevate süsteemide ja koostisosade terviklikkus ja ohutusalane toimi
mine vastab nende otstarbele. Need vastavad nõutavale toimivustasemele kõikides kavandatud kasutustingimustes ja
terve oma tööea jooksul.

c) Süsteemide ja koostisosade projekteerimine
i) Süsteemid ja koostisosad projekteeritakse nii, et nad vastaksid kohaldavatele ohutusnõuetele.

ii) Süsteemid ja koostisosad projekteeritakse nii tervikuna, eraldi kui ka üksteise suhtes nii, et sellise rikke
tõenäosus, mille tagajärjel süsteem lakkab täielikult töötamast, oleks pöördvõrdelises sõltuvuses rikke korral
teeninduse ohutusele avaldatava mõju raskusastmest.

iii) Süsteemide ja koostisosade projekteerimisel nii eraldi kui üksteisega seotult võetakse arvesse inimeste suutlik
kusest ja võimetest tulenevaid piiranguid.

iv) Süsteemid ja koostisosad projekteeritakse nii, et need oleksid kaitstud ettekavatsematu kahjuliku kokkupuute
eest välisteguritega.

v) Süsteemide ja koostisosade tootmiseks, paigaldamiseks, käitamiseks ja hooldamiseks vajalik teave ning ohtlikke
tingimusi käsitlev teave esitatakse personalile selgelt, järjepidevalt ja üheselt mõistetavalt.

d) Teenuste püsiv tase
Süsteemide ja koostisosade ohutustase säilitatakse teenuste osutamise ajal ja teenuste osas tehtavate muudatuste ajal.

4. Lennujuhtide kvalifikatsioon
a) Üldist
Lennujuhiks koolitatav isik või lennujuhi õpilane on hariduselt, füüsiliselt ja vaimselt piisavalt küps vajalike teoree
tiliste teadmiste ning praktiliste oskuste omandamiseks, säilitamiseks ja tõendamiseks.
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b) Teoreetilised teadmised
i) Lennujuht omandab ja säilitab sellise teadmiste taseme, mis vastab tema täidetavate ülesannete keerukusele ja on
proportsionaalne asjaomase teenuseliigiga seotud riskidega.
ii) Teoreetiliste teadmiste omandamist ja alalhoidmist tõendatakse pideva hindamise käigus koolituse jooksul või
asjakohaste eksamitega.
iii) Säilitatakse vajalik teoreetiliste teadmiste tase. Nõuetele vastavust tõendatakse korrapäraste hindamiste või
eksamitega. Eksamite sagedus on proportsionaalne asjaomase teenuseliigiga seotud riskidega.
c) Praktilised oskused
i) Lennujuht omandab ja säilitab oma ülesannete täitmiseks vajalikud praktilised oskused. Sellised oskused on
proportsionaalsed asjaomase teenuseliigiga seotud riskidega ning, kui see on täidetavate ülesannete puhul
asjakohane, hõlmavad vähemalt järgmisi valdkondi:
i käitamisprotseduurid;
ii konkreetsete ülesannetega seotud küsimused;
iii häda- ja ebatavalised olukorrad;
iv inimtegurid;
ii) Lennujuht tõendab oma suutlikkust teostada asjakohaseid protseduure ja ülesandeid tema täidetavatele funkt
sioonidele vastaval pädevustasemel.
iii) Praktiliste oskuste puhul säilitatakse rahuldav pädevustase. Nõuetele vastavust kontrollitakse korrapäraste hinda
mistega. Selliste hindamiste sagedus vastab asjaomase teenuseliigi ja täidetavate ülesannete keerukusele ning
riskitasemele.
d) Keeleoskus
i) Lennujuht tõendab oma võimet rääkida ja mõista inglise keelt sel määral, et ta suudab konkreetsetel ja tööga
seotud teemadel, sealhulgas hädaolukorras, tõhusalt suhelda ainult hääle abil (telefon/raadiotelefon) ja näost
näkku.
ii) Kui see on määratletud õhuruumiosas lennuliiklusteenuse osutamiseks vajalik, suudab lennujuht rääkida ja
mõista ka riigikeelt (riigikeeli) eespool kirjeldatud tasemel.
e) Lennutreeningseadmed
Kui olukorra lahtimõtestamise ja inimtegurite alaseks praktiliseks koolituseks või oskuse omandamise või säilimise
tõendamiseks kasutatakse lennutreeningseadet, võimaldab selle toimimistase asjaomasele koolitusele vastava
töökeskkonna ja operatiivolukorra piisavat simulatsiooni.
f) Koolituskursus
i) Koolitus toimub koolituskursuse kaudu, mis võib hõlmata teoreetilist ja praktilist õpet ning vajaduse korral
koolitust lennutreeningseadmel.
ii) Igat liiki koolituse puhul määratakse kindlaks ja kiidetakse heaks koolituskava.
g) Instruktorid
i) Teoreetilist koolitust viivad läbi vajaliku kvalifikatsiooniga instruktorid. Nad:
i omavad vajalikke teadmisi õpetatavast ainest; ning
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ii on tõendanud oma suutlikkust kasutada sobivaid õpetamismeetodeid.
ii) Praktilisi oskusi õpetavad vajaliku kvalifikatsiooniga instruktorid, kes:
i omavad läbiviidavale õppele vastavaid teoreetilisi teadmisi ja kogemusi;
ii on tõendanud oma suutlikkust õpetada ja kasutada sobivaid õpetamismeetodeid;
iii on õpetatavate protseduuride õpetamise meetodeid praktikas rakendanud; ning
iv saavad oma asjatundlikkuse säilitamiseks korrapärast täiendõpet.
iii) Praktiliste oskuste instruktoritel on või on olnud õigus tegutseda lennujuhina.
h) Tasemetestijad
i) Lennujuhtide oskuste hindamise eest vastutavad isikud:
i on tõendanud oma suutlikkust hinnata lennujuhtide tegevust ning neid testida ja kontrollida; ning
ii saavad hindamisstandardite ajakohasuse tagamiseks korrapärast täiendõpet.
ii) Praktiliste oskuste tasemetestijatel on või on olnud õigus tegutseda lennujuhina valdkondades, milles hindamist
teostatakse.
i) Lennujuhi tervislik seisund
i) Tervisenõuded
i Kõik lennujuhid tõendavad korrapäraselt oma ülesannete täitmiseks piisavat tervislikku seisundit. Nõuetele
vastavust näitab nõuetekohane hindamine, mille käigus võetakse arvesse võimalikku vanusest tulenevat
vaimse ja füüsilise seisundi halvenemist.
ii Piisava tervisliku, st füüsilise ja vaimse seisundi tõendamine hõlmab selliste haiguste või puuete tõendatud
puudumist, mille tõttu lennujuhtimisteenust osutav isik ei ole võimeline:
— nõuetekohaselt täitma lennujuhtimisteenuse osutamisega seotud ülesandeid;
— igal ajal täitma talle pandud kohustusi; või
— tajuma õigesti oma ümbruskonda.
ii) Kui piisavat terviseseisundit ei ole võimalik täielikult tõendada, võib rakendada riskide vähendamise meetmeid,
mis tagavad samaväärse ohutustaseme.
5. Teenuseosutajad ja koolitusorganisatsioonid
a) Teenuseid osutatakse üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
i) teenuseosutaja omab otseselt või lepingute kaudu kaudselt kõiki teenuse mahuks või ulatuseks vajalikke
vahendeid. Nende vahendite hulka kuuluvad vähemalt: süsteemid, rajatised, sealhulgas energiavarustus, juhti
misstruktuur, personal, seadmed ja nende hooldamine, ülesandeid, kohustusi ja protseduure käsitlevad doku
mendid, juurdepääs asjakohastele andmetele ning andmete register;
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ii) teenuseosutaja koostab teenuste osutamise kohta juhtimis- ja käitamiskäsiraamatud ja ajakohastab neid ning
tegutseb vastavalt nendele käsiraamatutele. Sellised käsiraamatud sisaldavad kõiki vajalikke juhiseid, andmeid ja
protseduure juhtimissüsteemi käitamiseks, juhtimissüsteemiks ning käitamisega seotud personali kohustuste
täitmiseks;
iii) teenuseosutaja rakendab ja hoiab käigus riskipõhist juhtimissüsteemi, et tagada käesolevas lisas sisalduvate
oluliste nõuete täitmine, hoiab seda süsteemi käigus ja seab eesmärgiks oma süsteemi pideva ennetava täius
tamise;
iv) teenuseosutaja kasutab üksnes sobiva kvalifikatsiooni ja koolitusega personali, kehtestab personali koolitus- ja
kontrollikavad ning täidab neid;
v) teenuseosutaja loob käesolevate oluliste nõuete täitmiseks ametlikud sidemed kõikide teiste teenuste osutamises
osalejatega;
vi) teenuseosutaja koostab ja rakendab situatsioonikava, mis hõlmab kõiki osutatava teenuse puhul esineda võivaid
häda- ja ebatavalisi olukordi;
vii) teenuseosutaja koostab ohutus- ja õnnetuste vältimise kava, sealhulgas õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamise
ja analüüsi kava, mida kasutatakse juhtimissüsteemis ohutuse pidevaks suurendamiseks, ja täidab seda; ning
viii) teenuseosutaja kehtestab korra, mille kohaselt kontrollitakse, et igal ajal on täidetud kõikide käitatavate süstee
mide ja koostisosade ohutusega seotud toimivusnõuded.
b) Lennujuhtimisteenuseid osutatakse üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
i) lennujuhtimisteenust osutava personali väsimuse tekkimist ennetatakse tööaja korraldusega. Sellise tööaja korral
dusega tuleb reguleerida vahetuste kestus ning töö- ja puhkeaja kohane vaheldumine. Tööaja korralduses
kehtestatud piirangutes arvestatakse väsimust põhjustavaid asjakohaseid tegureid, näiteks unepuudust, ööpäeva
tsükli häirimist, öötööd, vahetuse aja kumuleerumist teatavatel perioodidel ning ka töötajate vahelist tööjaotust;
ii) lennujuhtimisteenust osutava personali stressi vältimiseks kasutatakse õppe- ja ennetuskavasid;
iii) lennujuhtimisteenuse osutaja on kehtestanud menetlused, millega kontrollitakse, et lennujuhtimisteenust osutava
personali kognitiivne otsustusvõime ei oleks häiritud ega tervislik seisund ebapiisav;
iv) lennujuhtimisteenuse osutaja võtab oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel arvesse nii kõiki käitamisega
seotud ja tehnilisi piiranguid kui ka inimtegureid.
c) Side-, navigatsiooni- ja seireteenuseid osutatakse üksnes juhul, kui on täidetud järgmine tingimus:
teenuseosutaja teavitab kõiki asjaomaseid õhuruumi kasutajaid ning lennuliiklusteeninduse üksusi õigel ajal lennu
liiklusteeninduse võimaldamiseks osutatavate teenuste olukorrast (ja selle muutustest).
d) Koolitusorganisatsioonid
Lennujuhtimisteenust osutavat personali koolitav organisatsioon vastab järgmistele nõuetele:
i) omab kõiki tema tegevusega seotud ülesannete ulatusele vastavaid vahendeid. Nende vahendite hulka kuuluvad
muu hulgas: rajatised, personal, seadmed, meetodid, ülesandeid, kohustusi ja protseduure käsitlevad doku
mendid, juurdepääs asjakohastele andmetele ning andmete register;
ii) rakendab ja hoiab käigus ohutusega ja koolituse tasemega seotud juhtimissüsteemi ning seab eesmärgiks selle
süsteemi pideva täiustamise; ning
iii) sõlmib vajaduse korral sidemed teiste asjaomaste organisatsioonidega käesolevate oluliste nõuete pideva täitmise
tagamiseks.”
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DIREKTIIVID
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/128/EÜ,
21. oktoober 2009,
millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks
(EMPs kohaldatav tekst)

tides, eelkõige nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivis
79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, (5)
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivis 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta, (6) Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivis
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika
alane tegevusraamistik, (7) Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruses (EÜ) nr
396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või
nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide
kohta (8) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
21. oktoober 2009 määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taime
kaitsevahendite turulelaskmise kohta) (9). Kõnealused
meetmed ei tohiks samuti piirata vabatahtlikke meetmeid,
mis võetakse struktuurifondide määruste raames või
nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfon
dist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) (10)
raames.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli
2002. aasta otsuse nr 1600/2002/EÜ (millega võetakse
vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm) (4) artikli
tega 2 ja 7 tuleks pestitsiidide säästva kasutamise saavu
tamiseks kehtestada ühine õiguslik raamistik, võttes
arvesse ettevaatuspõhimõtet ja ennetavat lähenemisviisi.

(2)

Praegu tuleks käesolevat direktiivi kohaldada pestitsiidide
suhtes, mis on taimekaitsevahendid. Samas on edaspidi
ette nähtud käesoleva direktiivi reguleerimisala laienda
mine biotsiididele.

(3)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed peaksid
olema täiendavad ega tohiks mõjutada meetmeid, mis
on sätestatud muudes seonduvates ühenduse õigusak

(1) ELT C 161, 13.7.2007, lk 48.
(2) ELT C 146, 30.6.2007, lk 48.
(3) Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta arvamus (ELT C 263
E, 16.10.2008, lk 158), nõukogu 19. mai 2008. aasta ühine seisu
koht (ELT C 254 E, 7.10.2008, lk 1) ja Euroopa Parlamendi
13. jaanuari 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni aval
damata). Nõukogu 24. septembri 2009. aasta otsus.
(4) EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(4)

Majanduslikud vahendid võivad osutuda väga oluliseks
pestitsiidide säästva kasutamisega seotud eesmärkide
saavutamisel. Seepärast tuleks ergutada selliste vahendite
kasutamist asjakohasel tasandil, rõhutades samas, et liik
mesriigid võivad nende kasutamise üle ise otsustada, ilma
et see piiraks riigiabi eeskirjade kohaldamist.

(5)

Liikmesriigid peaksid käesoleva direktiivi rakendamise
hõlbustamiseks kasutama riiklikke tegevuskavasid, mille
eesmärk on kehtestada pestitsiidide kasutamisest inimeste
tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide ja mõjude
vähendamise koguselised sihid, eesmärgid, meetmed,
ajakavad ja näitajad ning soodustada integreeritud kahju
ritõrje ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete välja
töötamist ja kasutuselevõtmist, et vähendada sõltuvust
pestitsiidide kasutamisest. Liikmesriigid peaksid kontrol
lima nende taimekaitsevahendite kasutust, mis sisaldavad
erilist muret valmistavaid toimeaineid, ning kehtestama

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.
ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
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nende kasutamise vähendamise ajakavad ja eesmärgid,
eriti kui see on asjakohane vahend riskide vähendamise
eesmärkide saavutamiseks. Riiklikud tegevuskavad tuleks
kooskõlastada ühenduse muude õigusaktide alusel koos
tatud kõikide asjaomaste rakenduskavadega ning neid
võib kasutada muude pestitsiidialaste ühenduse õigusak
tidega seatud eesmärkide rühmitamiseks.

(6)

Riiklike tegevuskavade koostamiseks ja muutmiseks on
asjakohane ette näha Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/35/EÜ (milles sätes
tatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud
kavade ja programmide koostamisse) (1) kohaldamine.

(8)

On oluline, et liikmesriigid seavad sisse esmase ja täiendõppe süsteemid turustajatele, nõustajatele ja professio
naalsetele
pestitsiidikasutajatele
ning
tunnistuste
süsteemid sellise õppe registreerimise jaoks, et kõik, kes
kasutavad pestitsiide praegu või edaspidi, oleksid täieli
kult teadlikud võimalikest ohtudest inimeste tervisele ja
keskkonnale ning asjakohastest meetmetest kõnealuste
ohtude vähendamiseks nii palju kui võimalik. Professio
naalsete kasutajate koolituse võib kooskõlastada määruse
(EÜ) nr 1698/2005 raames organiseeritava tegevusega.

(9)

(10)

(11)

Euroopa ja liikmesriikide tasandil tuleks edendada teadus
uuringute programme, mille eesmärk on kindlaks
määrata pestitsiidide kasutamise mõju inimeste tervisele
ja keskkonnale, sealhulgas uuringuid eriti ohustatud
rühmade kohta.

(12)

Sel määral, kuivõrd pestitsiidide käitlemine ja nendega
töötlemine nõuab töökohal tervise- ja tööohutuse miini
mumnõuete kehtestamist, mis hõlmavad töötajatele
selliste toodetega kokkupuutumisest tulenevaid riske,
ning ka üldisi ja konkreetseid ettevaatusabinõusid selliste
riskide vähendamiseks, on kõnealused meetmed
hõlmatud nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiviga
98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemi
liste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (2) ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga
2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide
ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (3).

(13)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006.
aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid, (4)
on ette nähtud pestitsiididega töötlemise seadmete turu
lelaskmist käsitlevad eeskirjad, millega tagatakse keskkon
nanõuete täitmine, on kõnealuste seadmete kasutamisest
inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneva pestitsiidide
kahjuliku mõju täiendavaks vähendamiseks asjakohane
ette näha juba kasutusel olevate pestitsiididega töötlemise
seadmete korrapärase tehnilise kontrolli süsteemid. Liik
mesriigid peaksid oma riiklikes tegevuskavades kirjel
dama, kuidas nad tagavad kõnealuste nõuete rakenda
mise.

(14)

Pestitsiidide õhust pritsimine võib tekitada märkimis
väärset kahju inimeste tervisele ja keskkonnale, eelkõige
pestitsiidi kõrvalekalde tõttu. Seetõttu tuleks õhust pritsi
mine üldiselt keelustada, võimaldades erandeid ainult
juhul, kui sellel on inimeste tervisele ja keskkonnale aval
datava väiksema mõju tõttu selged eelised võrreldes teiste
pritsimisviisidega, või kui muud praktiliselt rakendatavad
alternatiivid puuduvad, tingimusel et kasutatakse parimat
võimalikku tehnoloogiat pestitsiidi kõrvalekalde vähenda
miseks.

(15)

Veekeskkond on pestitsiidide suhtes eriti tundlik. Seepä
rast tuleb erilist tähelepanu pöörata pinnavee ja põhjavee
saastamise vältimisele ning võtta selleks vajalikke meet
meid, nagu puhver- ja kaitsevööndite rajamine või
hekkide istutamine veepindade äärde, et vähendada
pestitsiidide kõrvalekallet veekogudesse nõrgumise ja
äravoolu tõttu. Puhvertsoonide mõõtmed sõltuvad
eelkõige pinnaseomadustest, pestitsiidide omadustest
ning asjaomaste piirkondade põllumajanduslikest
omadustest. Pestitsiidide kasutamine joogiveevõtukoh
tades, transporditeedel või piki transporditeid, näiteks

Liikmesriikide riiklikes tegevuskavades sätestatud eesmär
kide ja meetmetega seonduva teabe vahetus on väga
oluline element käesoleva direktiivi eesmärkide saavuta
miseks. Seega on asjakohane nõuda, et liikmesriigid
annaksid komisjonile ja teistele liikmesriikidele korrapä
raselt aru, eelkõige oma riiklike tegevuskavade rakenda
mise ja selle tulemuste ning oma kogemuste kohta. Liik
mesriikide edastatud teabe alusel peaks komisjon esitama
Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavad aruanded,
millele vajaduse korral lisatakse asjakohased õigusloomealased ettepanekud.

(7)

Pestitsiidide müük, sealhulgas Interneti abil toimuv müük,
on turustusahela oluline element, mille käigus tuleks
lõppkasutajatele, eelkõige professionaalsetele kasutajatele,
anda konkreetseid nõuandeid inimeste tervise ja kesk
konna ohutusjuhendite kohta. Mitteprofessionaalsetele
kasutajatele, kellel enamasti puuduvad samal tasemel
teadmised ja väljaõpe, tuleks anda soovitusi eelkõige
pestitsiidide ohutu käitlemise ja ladustamise ning pestit
siidipakendite kõrvaldamise kohta.

Pestitsiidide kasutamisest tulenevaid võimalikke riske
arvestades tuleks avalikkust pestitsiidide kasutamise üldis
test mõjudest paremini teavitada teadlikkuse parandamise
kampaaniate, jaemüüjate edastatava teabe ja muude asja
kohaste meetmete abil.

(1) ELT L 156, 25.6.2003, lk 17.
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(2) EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.
(3) ELT L 158, 30.4.2004, lk 50.
(4) ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.
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raudteedel, tihendatud või väga läbilaskvatel pindadel
võib tekitada veekeskkonna saastamise suurema riski.
Sellistel aladel tuleks pestitsiidide kasutamist seetõttu
vähendada nii palju kui võimalik või seda võimaluse
korral vältida.

(16)

(17)

(18)

(19)

vades kirjeldama, kuidas nad tagavad integreeritud taime
kaitse põhimõtete rakendamise, eelistades alati kui
võimalik taimekaitse, taimekahjustajate tõrje ja põllukul
tuuride majandamise kemikaalivabu meetodeid.

(20)

Pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele ja keskkon
nale tekkivate riskide ja kahjuliku mõju vähendamisel
saavutatud edusamme tuleb mõõta. Sobivad vahendid
on ühtlustatud riskinäitajad, mis kehtestatakse ühenduse
tasandil. Liikmesriigid peaksid kõnealuseid näitajaid kasu
tama riskijuhtimiseks riigisisesel tasandil ja aruandluseks,
samas kui komisjon peaks välja arvutama näitajad edu
hindamiseks ühenduse tasandil. Tuleks kasutada ühen
duse õigusaktide kohaselt kogutud statistilisi andmeid.
Lisaks ühtlustatud näitajatele peaks liikmesriikidel olema
lubatud kasutada oma riiklikke näitajaid.

(21)

Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused, mida kohal
datakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike
sätete rikkumise korral, ning tagama nende rakendamise.
Kõnesolevad karistused peaksid olema tõhusad, proport
sionaalsed ja hoiatavad.

(22)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt inimeste
tervise ja keskkonna kaitset pestitsiidide kasutusega seon
duvate võimalike riskide eest, ei suuda liikmesriigid piisa
valt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid koos
kõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsio
naalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv
nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(23)

Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse
põhimõtteid, mida tunnustatakse eriti Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas. Eelkõige püütakse käesoleva direktii
viga edendada kõrgetasemelise keskkonnakaitse integree
rimist ühenduse põhimõtetesse kooskõlas säästva arengu
põhimõttega, nagu on sätestatud kõnealuse harta artik
lis 37.

(24)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komis
joni rakendusvolituste kasutamise menetlused (3).

(25)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus koostada käes
oleva direktiivi lisad ja neid ajakohastada. Kuna need on
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva direk
tiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda
uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vasta
valt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.

Pestitsiidide kasutamine võib olla eriti ohtlik väga tund
likel aladel, näiteks direktiivide 79/409/EMÜ ja
92/43/EMÜ kohaselt kaitstud Natura 2000 aladel.
Muudes kohtades, nagu avalikes parkides ja aedades,
spordi- ja puhkealadel, koolialadel ja laste mänguvälja
kutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses, on pestit
siididega kokkupuute risk suur. Sellistel aladel tuleks
pestitsiidide kasutamist minimeerida või see keelustada.
Pestitsiidide kasutamise korral tuleks kehtestada asjako
hased riskijuhtimise meetmed ning eelistada tuleks
madala riskiastmega pestitsiide ja bioloogilisi tõrjemeeto
deid.

Pestitsiidide käitlemine, sealhulgas nende ladustamine,
lahjendamine ja segamine ning pestitsiididega töötlemise
seadmete puhastamine pärast kasutamist, paaki jäänud
segude eemaldamine ja kõrvaldamine, tühjad pakendid
ja kasutamata pestitsiidid, võib eriti kergesti põhjustada
soovimatut kokkupuudet inimestega ja sattumist kesk
konda. Seega on selliste tegevuste reguleerimiseks asjako
hane ette näha erimeetmed, mis täiendavad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiviga
2006/12/EÜ (jäätmete kohta) (1) ning nõukogu
12. detsembri 1991. aasta direktiiviga 91/689/EMÜ
(ohtlike jäätmete kohta) (2) ette nähtud meetmeid.
Meetmed peaksid hõlmama ka mitteprofessionaalseid
kasutajaid, sest on tõenäoline, et asjaomases kasutaja
rühmas võib ebaõiget käitlemist teadmatuse tõttu ette
tulla.

Kui kõik põllumajandusettevõtjad kohaldaksid integree
ritud taimekaitse üldisi põhimõtteid ning konkreetsetele
põllukultuuridele ja sektoritele kohandatud suuniseid,
oleks tulemuseks kõikide kättesaadavate taimekaitsemeet
mete, sealhulgas pestitsiidide sihipärasem kasutamine.
Seega aitaks see veelgi enam vähendada riske inimeste
tervisele ja keskkonnale ning sõltuvust pestitsiidide kasu
tamisest. Liikmesriigid peaksid edendama vähese pestitsii
dide sisendiga taimekahjustajate tõrjet, eelkõige integree
ritud taimekaitset, ja kehtestama selle rakendamiseks vaja
likud tingimused ja meetmed.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 ja käesoleva direktiivi koha
selt on integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine
kohustuslik ning integreeritud taimekaitse põhimõtete
rakendamise viisi suhtes kohaldatakse subsidiaarsuse
põhimõtet. Liikmesriigid peaksid oma riiklikes tegevuska

(1) ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.
(2) EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20.

L 309/73
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L 309/74

(26)

ET

Euroopa Liidu Teataja

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsiooni
devahelise kokkuleppe (1) punktiga 34 julgustatakse liik
mesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides
vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja
toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeet
mete vahel, ning need tabelid avalikustama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK
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3) „nõustaja” – isik, kes on omandanud vastavad teadmised
ning oma kutsetegevuse või äriteenuse raames annab taime
kahjustajate tõrje ja pestitsiidide ohutu kasutamise alast
nõu, sealhulgas nõustamisteenuseid osutavad füüsilisest
isikust ettevõtjad, avalikud nõustamisteenistused, kaubandu
sagendid, toiduainete tootjad ja vajaduse korral jaemüüjad;

4) „pestitsiididega töötlemise seadmed” – seadmed, mis on
mõeldud pestitsiididega töötlemiseks, sealhulgas tarvikud,
mis on selliste seadmete tõhusaks tööks esmatähtsad,
näiteks pihustid, manomeetrid, filtrid, sõelad ja paakide
puhastusseadmed;

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Sisu
Käesolevas direktiivis sätestatakse raamistik pestitsiidide säästva
kasutamise saavutamiseks pestitsiididest inimeste tervisele ja
keskkonnale tulenevate riskide ning mõju vähendamise teel
ning integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete lähenemisviiside
või võtete, nagu näiteks pestitsiidide kemikaalivabade alternatii
vide kasutamise edendamise abil.

Artikkel 2
Reguleerimisala
1.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse pestitsiidide suhtes, mis
on artikli 3 punkti 10 alapunkti a määratluse kohaselt taime
kaitsevahendid.

2.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma et see piiraks
muude asjakohaste ühenduse õigusaktide kohaldamist.

3.
Käesoleva direktiivi sätted ei takista liikmesriikidel ettevaa
tuspõhimõtte kohaldamist, kui piiratakse või keelustatakse
pestitsiidide kasutamine eritingimustel ja konkreetsetel aladel.

Artikkel 3
Mõisted

5) „õhust pritsimine” – pestitsiididega töötlemine õhusõidukilt
(lennuk või helikopter);

6) „integreeritud taimekaitse” – kõigi kasutatavate taimekaitse
meetodite hoolikas kaalumine ning sellele järgnev kahjulike
organismide populatsioonide arengut tõkestavate sobivate
meetmete integreerimine, nii et taimekaitsevahendite kasu
tamise ja muude sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult ja
ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning ohtusid inimeste
tervisele ja keskkonnale vähendataks või viidaks miinimu
mini. Integreeritud taimekaitse rõhutab tervete põllukultuu
ride kasvatamist viisil, mis võimalikult vähe häirib põlluma
jandus-ökosüsteeme ning soodustab loomulikke taimekah
justajate tõrjemehhanisme;

7) „riskinäitaja” – arvutusmeetodi tulemus, mille alusel hinna
takse pestitsiididest tulenevat ohtu inimeste tervisele ja/või
keskkonnale;

8) „kemikaalivabad meetodid” – keemiliste pestitsiidide alter
natiivsed meetodid, mida kasutatakse taimekaitseks ja
taimekahjustajate tõrjeks ning mis põhinevad sellistel agro
tehnilistel võtetel, nagu on osutatud III lisa punktis 1, või
füüsilised, mehhaanilised või bioloogilised taimekahjustajate
tõrjemeetodid;

9) mõistete „pinnavesi” ja „põhjavesi” tähendus on sama, mis
direktiivis 2000/60/EÜ;

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
10) „pestitsiid”
1) „professionaalne kasutaja” – isik, kes kasutab pestitsiide
oma kutsetegevuse käigus, sh operaatorid, tehnikud,
tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad nii põllumajan
duses kui ka muudes sektorites;

a) taimekaitsevahend vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009
määratlusele;

2) „turustaja” – füüsiline või juriidiline isik, kes laseb pestitsiide
turule, sealhulgas hulgimüüjad, jaemüüjad, edasimüüjad ja
tarnijad;

b) biotsiid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
16. veebruari 1998. aasta direktiivile 98/8/EÜ biotsiidide
turuleviimise kohta (2).

(1) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(2) EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.
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Artikkel 4
Riiklikud tegevuskavad
1.
Liikmesriigid võtavad vastu riiklikud tegevuskavad, et
määrata kindlaks pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele
tulenevate ohtude ja mõju vähendamise koguselised sihid,
eesmärgid, meetmed ja ajakavad ning soodustada integreeritud
taimekaitse ning alternatiivsete lähenemisviiside või võtete välja
töötamist ja kasutuselevõtmist, eesmärgiga vähendada sõltuvust
pestitsiidide kasutamisest. Need eesmärgid võivad hõlmata erine
vaid huvivaldkondi, näiteks töötajate kaitset, keskkonnakaitset,
jääkaineid, erivõtete kasutamist või konkreetsete põllukultuuride
puhul kasutamist.

Riiklikud tegevuskavad sisaldavad ka näitajaid, et kontrollida
nende taimekaitsevahendite kasutust, mis sisaldavad erilist
muret valmistavaid toimeaineid, eriti kui alternatiivid on olemas.
Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu taimekaitsevahenditele,
mis sisaldavad nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi
91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (1)
kohaselt heaks kiidetud toimeaineid, mis heakskiidu pikenda
mise korral vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ei vasta
heakskiitmiseks vajalikele kriteeriumidele, mis on sätestatud
selle määruse II lisa punktides 3.6–3.8.

Selliste näitajate alusel ning võttes vajaduse korral arvesse riski
või kasutamise vähendamise eesmärke, mis on juba saavutatud
enne käesoleva direktiivi kohaldamist, kehtestatakse ka kasuta
mise vähendamise ajakavad ja eesmärgid, eriti kui kasutamise
vähendamine on asjakohane vahend riski vähendamiseks, arves
tades artikli 15 lõike 2 punkti c kohaselt kindlaks määratud
prioriteetseid küsimusi. Need eesmärgid võivad olla vahe- või
lõppeesmärgid. Liikmesriigid kasutavad kõiki vajalikke vahen
deid, mis on ette nähtud nende eesmärkide saavutamiseks.

L 309/75

Riiklikud tegevuskavad vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta
tagant ja kõikidest kõnealustesse tegevuskavadesse tehtud sisu
listest muudatustest teatatakse põhjendamatu viivituseta komis
jonile.

3.
Hiljemalt 14. detsembriks 2014 esitab komisjon Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aruande liikmesriikide edastatud
teabe kohta seoses riiklike tegevuskavadega. Aruandes käsitle
takse kasutatavaid meetodeid ja mõju, mis puudutab erinevat
liiki eesmärkide püstitamist pestitsiididega kaasnevate riskide ja
pestitsiidide kasutamise vähendamiseks.

Hiljemalt 14. detsembriks 2018 esitab komisjon Euroopa Parla
mendile ja nõukogule aruande liikmesriikide saadud kogemuste
kohta seoses lõike 1 kohaselt kehtestatud riiklike eesmärkide
rakendamisega, et saavutada käesoleva direktiivi eesmärgid.
Vajaduse korral võidakse lisada asjakohased õigusloomealased
ettepanekud.

4.
Komisjon teeb lõike 2 kohaselt edastatud teabe üldsusele
kättesaadavaks veebilehel.

5.
Riiklike tegevuskavade koostamise ja muutmise suhtes
kohaldatakse direktiivi 2003/35/EÜ artikli 2 sätteid üldsuse
kaasamise kohta.

II PEATÜKK
VÄLJAÕPE, PESTITSIIDIDE MÜÜK, TEAVITAMINE JA
TEADLIKKUSE PARANDAMINE

Artikkel 5
Oma riiklike tegevuskavade koostamisel ja läbivaatamisel
võtavad liikmesriigid arvesse kavandatavate meetmete tervise-,
sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnamõjusid, konkreetseid
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke olusid ning kõiki asja
omaseid sidusrühmi. Liikmesriigid kirjeldavad oma riiklikes tege
vuskavades, kuidas nad rakendavad meetmeid vastavalt artikli
tele 5–15, et saavutada käesoleva lõike esimeses lõigus nime
tatud eesmärke.

Riiklikes tegevuskavades võetakse arvesse kavasid ühenduse
muude õigusaktide alusel, mis käsitlevad pestitsiidide kasutamist,
näiteks direktiivi 2000/60/EÜ alusel kavandatud meetmeid.

2.
Liikmesriigid edastavad oma riiklikud tegevuskavad komis
jonile ja teistele liikmesriikidele hiljemalt 14. detsembriks 2012.
(1) EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

Väljaõpe
1.
Liikmesriigid tagavad, et kõik professionaalsed kasutajad,
turustajad ja nõustajad saavad pädevate asutuste määratud orga
nite korraldatud asjaomase väljaõppe. Väljaõpe hõlmab nii
esmast väljaõpet kui ka täiendusõpet, et teadmisi omandada ja
neid vastavalt vajadusele täiendada.

Väljaõpe kavandatakse selliselt, et tagada kasutajatele, turustaja
tele ja nõustajatele piisavate teadmiste omandamine I lisas loet
letud teemadel, võttes arvesse nende erinevaid rolle ja vastutust.

2.
Hiljemalt 14. detsembriks 2013 kehtestavad liikmesriigid
tunnistuste süsteemid ja määravad nende rakendamise eest
vastutavad pädevad asutused. Kõnealused tunnistused tõendavad
vähemalt I lisas loetletud teemade kohta piisavate teadmiste
omamist, mis professionaalsed kasutajad, turustajad ja nõustajad
on omandanud kas väljaõppe teel või muul viisil.
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Tunnistuste süsteem sisaldab tunnistuste väljastamise, uuenda
mise ja tühistamise nõudeid ja korda.

3.
Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi
vähem olulisi sätteid ja mis on seotud I lisa muutmisega, et
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, võetakse vastu vastavalt
artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6
Pestitsiidide müügi suhtes kehtivad nõuded
1.
Liikmesriigid tagavad, et turustajate juures töötab piisaval
arvul artikli 5 lõikes 2 osutatud tunnistust omavaid töötajaid.
Nimetatud töötajad peavad olema müügi ajal kättesaadavad
selleks, et anda klientidele piisavat teavet pestitsiidide kasuta
mise, tervise- ja keskkonnariskide ning kõnealuste toodete
ohutusjuhendite kohta riskijuhtimise eesmärgil. Väiketurustajate
suhtes, kes müüvad üksnes mitteprofessionaalseks kasutamiseks
mõeldud tooteid, võib teha erandi, kui nad ei müü pestitsiidi
segusid, mida klassifitseeritakse mürgiseks, väga mürgiseks,
kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta
direktiivile 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist,
pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta (1).

2.
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et professionaal
seks kasutamiseks lubatud pestitsiidide müümist piirataks nii, et
see toimuks isikutele, kellel on artikli 5 lõikes 2 osutatud
tunnistus.

3.
Liikmesriigid nõuavad, et mitteprofessionaalsetele kasuta
jatele pestitsiide müüvad turustajad annaksid üldist teavet pestit
siidide kasutamisega seotud riskide kohta inimeste tervisele ja
keskkonnale, eriti ohtude, kokkupuute, nõuetekohase ladusta
mise, käitlemise, taimede nendega töötlemise ja pestitsiidide
ohutu kõrvaldamise kohta kooskõlas jäätmeid käsitlevate ühen
duse õigusaktidega ning samuti madalama riskiastmega alterna
tiivide kohta. Liikmesriigid võivad nõuda pestitsiidide tootjatelt
sellise teabe esitamist.

4.
Lõigetega 1 ja 2 ette nähtud meetmed kehtestatakse hilje
malt 14. detsembriks 2015.

Artikkel 7
Teavitamine ja teadlikkuse parandamine
1.
Liikmesriigid võtavad meetmeid avalikkuse teavitamiseks
ning teavitus- ja teadlikkuse parandamise programmide edenda
miseks ning parandavad pestitsiididega seotud täpse ja tasakaa
lustatud teabe kättesaadavust üldsusele, eelkõige nende kasuta
misest tingitud ohtude ning võimalike ägedate ja krooniliste
mõjude kohta inimeste tervisele, sihtrühmavälistele organismi
(1) EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.
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dele ja keskkonnale ning kemikaalivabade alternatiivide kasuta
mise kohta.

2.
Liikmesriigid kehtestavad süsteemid, et koguda teavet
ägedate pestitsiidimürgituste ja võimaluse korral krooniliste
mürgistuste kulgemise kohta elanikerühmade seas, kes võivad
pestitsiididega regulaarselt kokku puutuda, nagu kasutajad,
põllumajandustöötajad või isikud, kes elavad pestitsiididega
töödeldavate alade lähedal.

3.
Teabe võrreldavuse parandamiseks töötab komisjon koos
töös liikmesriikidega hiljemalt 14. detsembriks 2012 välja stra
teegilise suunisdokumendi pestitsiidide kasutamisest inimeste
tervisele ja keskkonnale tuleneva mõju järelevalve ja uurimise
kohta.

III PEATÜKK
PESTITSIIDIDEGA TÖÖTLEMISE SEADMED

Artikkel 8
Kasutatavate seadmete tehniline kontroll
1.
Liikmesriigid tagavad, et professionaalseks kasutamiseks
ette nähtud pestitsiididega töötlemise seadmed läbivad tehnilise
kontrolli korrapäraste ajavahemike järel. Tehniliste kontrollide
vaheline ajavahemik ei ole 2020. aastani pikem kui viis aastat
ning seejärel ei ületa selle pikkus kolme aastat.

2.
Hiljemalt 14. detsembriks 2016 tagavad liikmesriigid, et
pestitsiididega töötlemise seadmete tehniline kontroll on läbi
viidud vähemalt üks kord. Pärast seda kuupäeva kasutatakse
professionaalsel eesmärgil üksnes selliseid pestitsiididega töötle
mise seadmeid, mis on tehnilise kontrolli edukalt läbinud.

Uusi seadmeid kontrollitakse vähemalt kord viie aasta jooksul
pärast nende ostmist.

3.
Erandina lõigetest 1 ja 2 ning pärast inimeste tervise ja
keskkonnaohtude, sealhulgas seadmete kasutamise ulatuse
hindamist võivad liikmesriigid

a) kohaldada erinevaid ajakavasid ja tehniliste kontrollide vahe
lisi ajavahemikke pestitsiididega töötlemise seadmete suhtes,
mida ei kasutata pestitsiidide pritsimiseks, käes ja seljas
kantavate seadmete suhtes ja selliste täiendavate pestitsiidi
dega töötlemise seadmete suhtes, mida kasutatakse väga
vähesel määral, ning mis loetletakse artiklis 4 osutatud
riiklikes tegevuskavades.

Järgmiseid täiendavaid pestitsiididega töötlemise seadmeid ei
käsitata mingil juhul väga vähesel määral kasutatavatena:

i) pritsimisseadmed, mis on kinnitatud rongidele või
õhusõidukitele;
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ii) vähemalt 3 m laiused poomiga seadmed, sealhulgas
külvamisseadmetele kinnitatud poomiga seadmed;
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IV PEATÜKK
SPETSIIFILISED TÖÖVÕTTED JA KASUTAMISVIISID

Artikkel 9
b) vabastada tehnilisest kontrollist käes ja seljas kantavad
seadmed. Sel juhul tagavad liikmesriigid, et operaatoreid on
teavitatud nii vajadusest regulaarselt vahetada tarvikuid kui
ka nende seadmetega seotud konkreetsetest riskidest, ning et
operaatorid on saanud nende töötlemisseadmete nõueteko
hase kasutamise alal väljaõppe vastavalt artiklile 5.

4.
Tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse, et pestitsiididega
töötlemise seadmed vastavad II lisas loetletud asjakohastele
nõuetele, et saavutada inimeste tervise ja keskkonna kaitse hea
tase.

Artikli 20 lõike 1 kohaselt väljatöötatud ühtlustatud standardi
tele vastavaid pestitsiididega töötlemise seadmeid käsitatakse
peamistele tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele vasta
vatena.

5.
Vastavalt artikli 5 kohaselt saadud asjakohasele väljaõppele
teostavad professionaalsed kasutajad pestitsiididega töötlemise
seadmete korrapärast kalibreerimist ja tehnilist kontrolli.

6.
Liikmesriigid määravad tehnilise kontrolli süsteemide
rakendamise eest vastutavad organid ning teatavad nendest
komisjonile.

Iga liikmesriik kehtestab tunnistuste süsteemid, mille abil on
võimalik tehnilise kontrolli läbimist kontrollida ja tunnustada
teistes liikmesriikides väljastatud tunnistusi, mis vastavad lõikes
4 osutatud nõuetele, ning mille puhul teises liikmesriigis läbi
viidud viimasest tehnilisest kontrollist möödunud ajavahemik on
võrdne tema enda territooriumil kohaldatava tehniliste kontrol
lide vahelise ajavahemikuga või sellest lühem.

Liikmesriigid püüavad tunnustada teistes liikmesriikides välja
antud tunnistusi, tingimusel et on järgitud lõikes 1 nimetatud
tehniliste kontrollide vahelisi ajavahemikke.

7.
Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi
vähem olulisi sätteid ja mis on seotud II lisa muutmisega, et
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, võetakse vastu vastavalt
artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Õhust pritsimine
1.

Liikmesriigid tagavad õhust pritsimise keelustamise.

2.
Erandina lõikest 1 võib õhust pritsimist lubada vaid erand
juhtudel, kui on täidetud järgmised tingimused:

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

b) kasutatav pestitsiid peab olema liikmesriigi poolt õhust prit
simiseks heaks kiidetud, millele järgneb õhust pritsimisest
tulenevate ohtude konkreetne hindamine;

c) õhust pritsimist teostaval operaatoril peab olema artikli 5
lõikes 2 osutatud tunnistus. Üleminekuperioodil, kui tunnis
tuste süsteemi ei ole veel kehtestatud, võivad liikmesriigid
aktsepteerida muid piisavate teadmiste omamise tõendeid;

d) õhust pritsimise eest vastutaval ettevõttel peab olema sellise
pädeva asutuse väljastatud sertifikaat, kes annab loa pestitsii
dide õhust pritsimise seadmete ja õhusõidukite kasutamiseks;

e) kui õhust pritsitav ala asub üldkasutatavate kohtade lähe
duses, sisaldab luba konkreetseid riskijuhtimise meetmeid,
millega tagatakse, et kõrvalseisjate tervist ei kahjustata.
Õhust pritsitav ala ei või asuda elamupiirkondade läheduses;

f) alates 2013. aastast on õhusõidukid varustatud tarvikutega,
mis kujutavad endast parimat võimalikku tehnoloogiat
pestitsiidi kõrvalekalde vähendamiseks.

3.
Liikmesriigid määravad asutused, kelle pädevuses on
kehtestada eritingimused, mille kohaselt õhust pritsimist võib
läbi viia, kontrollida lõike 4 kohaseid taotlusi ja avalikustada
teavet põllukultuuride, piirkondade, asjaolude ja konkreetsete
nõuete kohta, sealhulgas ilmastikutingimuste kohta, mille
puhul võib lubada õhust pritsimist.

L 309/78

ET

Euroopa Liidu Teataja

Loa andmisel määratlevad pädevad asutused elanike ja kõrval
seisjate õigeaegseks hoiatamiseks ning pritsitavat ala ümbritseva
keskkonna kaitsmiseks vajalikud meetmed.

4.
Professionaalne kasutaja, kes soovib pestitsiide õhust prit
sida, esitab pädevale asutusele taotluse kiita heaks töötlemiskava,
millele on lisatud tõendid selle kohta, et lõigetes 2 ja 3 osutatud
tingimused on täidetud. Kooskõlas heakskiidetud töötlemiska
vaga esitatakse pädevale asutusele õigeaegselt taotlus õhust prit
simiseks. See sisaldab teavet pritsimise eeldatava aja ning kasu
tatavate pestitsiidide koguste ja liigi kohta.

Liikmesriigid võivad ette näha, et heakskiidetud töötlemiskava
kohased õhust pritsimise taotlused, mille kohta langetatud
otsuse suhtes ei antud vastust pädevate asutuste kehtestatud
ajavahemiku jooksul, loetakse rahuldatuks.

Erijuhtudel, nagu hädaolukorrad või eriti rasked olukorrad, võib
esitada ka üksiktaotluse õhust pritsimiseks. Kui see on põhjen
datud, on pädevatel asutustel võimalus kohaldada kiirmenetlust,
et kontrollida, kas lõigetes 2 ja 3 osutatud tingimused on enne
õhust pritsimist täidetud.

5.
Liikmesriigid tagavad lõigetes 2 ja 3 nimetatud tingimuste
täitmise asjakohase järelevalve abil.

6.
Pädevad asutused peavad lõikes 4 osutatud taotluste ja
lubade üle arvestust ning avalikustavad neis sisalduva asjakohase
teabe, nagu õhust pritsitav ala, pritsimise eeldatav kuupäev ja
kellaaeg ning pestitsiidi liik, kooskõlas kohaldatavate siseriiklike
või ühenduse õigusaktidega.

Artikkel 10
Üldsuse teavitamine
Liikmesriigid võivad lisada oma riiklikesse tegevuskavadesse
sätteid selle kohta, kuidas teavitada isikuid, kes võivad kokku
puutuda pestitsiidi kõrvalekaldega.

Artikkel 11

24.11.2009

kena ega sisalda direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 3
sätestatud prioriteetseid ohtlikke aineid;

b) kõige tõhusamate töötlemistehnikate eelistamist, näiteks
vähese kõrvalekaldega pestitsiididega töötlemise seadmete
kasutamist eelkõige selliste püstiste põllukultuuride puhul
nagu humal ja need, mida leidub viljapuuaedades ja viina
marjakasvatustes;

c) riskide vähendamise meetmete kasutamist, millega minimee
ritakse pestitsiidi kõrvalekaldumisest, nõrgumistest ja valgu
misest tingitud saastumise levikut töödeldavast alast välja
poole. Nimetatud meetmed sisaldavad sihtrühmaväliste
veeorganismide kaitseks asjakohase suurusega puhvertsoo
nide ning joogivee ammutamiseks kasutatavate pinna- ja
põhjaveekogude kaitsevööndite loomist, kus pestitsiide ei
tohi kasutada ega ladustada;

d) pestitsiididega töötlemise vähendamist või vältimist teedel ja
raudteeliinidel või nende ääres, väga läbilaskvatel pindadel
või muudel infrastruktuuridel, mis asuvad pinna- või
põhjavee läheduses või tihendatud pindadel, kus on suur
risk, et pestitsiid võib valguda pinnavette või kanalisatsioo
nisüsteemidesse.

Artikkel 12
Pestitsiidide kasutamise vähendamine või ohtude
vähendamine konkreetsetes piirkondades
Vajalikke hügieeni- ja rahvatervisenõudeid ning bioloogilist
mitmekesisust või asjaomaste riskihinnangute tulemusi asjako
haselt arvesse võttes tagavad liikmesriigid pestitsiidide kasuta
mise minimeerimise või keelustamise teatud konkreetsetes piir
kondades. Võetakse asjakohaseid riskijuhtimise meetmeid ning
kasutamisel eelistatakse madalama riskiastmega taimekaitseva
hendeid, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr
1107/2009, ja bioloogilise tõrje meetodeid. Kõnealused
konkreetsed piirkonnad on:

Erimeetmed veekeskkonna ja joogivee kaitseks
1.
Liikmesriigid tagavad asjakohaste meetmete vastuvõtmise
veekeskkonna ja joogiveevarude kaitsmiseks pestitsiidide mõju
eest. Nimetatud meetmed toetavad direktiivi 2000/60/EÜ ja
määruse (EÜ) nr 1107/2009 asjakohaseid sätteid ja on nendega
vastavuses.

2.

a) üldsuse või määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 3 määrat
letud tundlike rahvastikurühmade kasutatavad alad, nagu
avalikud pargid ja aiad, spordi- ja puhkealad, koolialad ja
laste mänguväljakud ning alad tervishoiuasutuste vahetus
läheduses;

Lõikes 1 ette nähtud meetmed hõlmavad järgmist:

a) selliste pestitsiidide eelistamist, mis ei ole direktiivi
1999/45/EÜ kohaselt klassifitseeritud veekeskkonnale ohtli

b) direktiivis 2000/60/EÜ määratletud kaitsealad või muud alad,
mis määratakse kindlaks vajalike kaitsemeetmete sätestamisel
kooskõlas direktiivide 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ sätetega;
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c) hiljuti töödeldud alad, mida kasutavad põllumajandustöö
tajad või millele neil on juurdepääs.

liku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise
kohta (1).

Artikkel 13

2.
Liikmesriigid loovad integreeritud taimekaitse rakendami
seks vajalikud tingimused või toetavad kõnealuste tingimuste
loomist. Eelkõige tagavad nad, et professionaalsete kasutajate
käsutuses on integreeritud taimekaitse alane teave ning vahendid
taimekahjustajate monitooringuks ja otsuste tegemiseks, samuti
nõustamisteenused.

Pestitsiidide
käitlemine
ja
ladustamine
pestitsiidipakendite ja -jääkide töötlemine

ning

1.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed selle taga
miseks, et inimeste tervist ega keskkonda ei ohusta professio
naalsete kasutajate ja vajaduse korral turustajate järgmised
toimingud:

a) pestitsiidide ladustamine, käitlemine, lahjendamine ja sega
mine enne kasutamist;

b) pestitsiidipakendite ja -jääkide käitlemine;

c) kasutamisest paaki järele jäävate segude kõrvaldamine;

d) seadmete puhastamine pärast kasutamist;

3.
Liikmesriigid annavad komisjonile 30. juuniks 2013 aru
lõigete 1 ja 2 rakendamise kohta ning eelkõige selle kohta, kas
on olemas integreeritud taimekaitse rakendamiseks vajalikud
tingimused.

4.
Liikmesriigid kirjeldavad riiklikes tegevuskavades, kuidas
nad tagavad III lisas esitatud integreeritud taimekaitse üldiste
põhimõtete rakendamise kõigi professionaalsete pestitsiidikasu
tajate poolt hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem
olulisi sätteid ja mis on seotud III lisa muutmisega, et võtta
arvesse teaduse ja tehnika arengut, võetakse vastu vastavalt
artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

e) pestitsiidijääkide ja -pakendite taaskasutamine ja kõrvalda
mine vastavalt jäätmeid käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

2.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed seoses
mitteprofessionaalseks kasutamiseks lubatud pestitsiididega, et
vältida ohtlikke käitlemistoiminguid. Kõnealused meetmed
võivad hõlmata vähemürgiste pestitsiidide ning valmissegude
kasutamist ning taara ja pakendite suuruse piiranguid.

3.
Liikmesriigid tagavad, et professionaalseks kasutamiseks
mõeldud pestitsiidide ladustamise kohad ehitatakse selliselt, et
pestitsiidide tahtmatu loodusesse sattumine on välistatud. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata nimetatud alade asukohale, suurusele
ja kasutatud ehitusmaterjalidele.

5.
Liikmesriigid kehtestavad asjakohased stiimulid, et innus
tada professionaalseid kasutajaid vabatahtlikult rakendama igale
põllukultuurile või sektorile kohandatud integreeritud taime
kaitse alaseid suuniseid. Ametiasutused ja/või konkreetseid
professionaalseid kasutajaid esindavad organisatsioonid võivad
koostada vastavad suunised. Liikmesriigid viitavad asjakohaseks
tunnistatud suunistele oma riiklikes tegevuskavades.

V PEATÜKK
NÄITAJAD, ARUANDLUS JA TEABEVAHETUS

Artikkel 15
Näitajad

Artikkel 14
Integreeritud taimekaitse
1.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et eden
dada vähese pestitsiidikasutusega taimekaitset, eelistades võima
luse korral kemikaalivabu meetodeid, nii et professionaalsed
pestitsiidikasutajad läheksid sama taimekahjustaja probleemi
puhul üle kättesaadavatele tõrjeviisidele ja toodetele, mis on
inimeste tervisele ja keskkonnale kõige ohutumad. Vähese
pestitsiidikasutusega taimekaitse hõlmab nii integreeritud taime
kaitset kui ka mahepõllumajandust vastavalt nõukogu 28. juuni
2007. aasta määrusele (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandus

1.
Kehtestatakse IV lisas osutatud ühtlustatud riskinäitajad.
Lisaks ühtlustatud näitajatele võivad liikmesriigid siiski jätkata
olemasolevate riiklike näitajate kasutamist või võtta vastu
muid asjakohaseid näitajaid.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem
olulisi sätteid ja mis on seotud IV lisa muutmisega, et võtta
arvesse teaduse ja tehnika arengut, võetakse vastu vastavalt
artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.
(1) ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.
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mise puhul, ja võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõne
aluste sätete rakendamine. Kehtestatavad karistused peavad
olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

a) arvutavad välja lõikes 1 nimetatud ühtlustatud riskinäitajad,
kasutades selleks taimekaitsetoodete statistikat käsitlevate
ühenduse õigusaktide kohaselt kogutud statistilisi andmeid
koos muude asjakohaste andmetega;

b) teevad kindlaks teatavate toimeainete kasutamise arengu
suunad;

c) määravad kindlaks prioriteetsed küsimused, nagu toimeained,
põllukultuurid või tavad, mis nõuavad erilist tähelepanu, või
head tavad, mida saab võtta eeskujuks käesoleva direktiivi
eesmärkide saavutamisel, et vähendada pestitsiidide kasutami
sest tulenevaid ohte ja mõjusid inimeste tervisele ja keskkon
nale ning soodustada integreeritud taimekaitse ning alterna
tiivsete lähenemisviiside või võtete väljatöötamist ja kasutu
selevõtmist, et vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest.

3.
Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaselt tehtud hindamiste
tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning teevad
kõnealuse teabe üldsusele kättesaadavaks.

4.
Taimekaitsetoodete statistikat käsitlevate ühenduse õigus
aktide kohaselt kogutud statistilisi andmeid ja muid asjakohaseid
andmeid kasutades arvutab komisjon välja ühenduse tasandi
riskinäitajad, et hinnata pestitsiidide kasutamisest tulenevate
riskidega seotud suundumusi.

Komisjon kasutab kõnealuseid andmeid ja kõnealust teavet ka
selleks, et hinnata edusamme, mis on tehtud muude ühenduse
poliitikasuundade eesmärkide saavutamisel, millega taotletakse
pestitsiidide mõju vähendamist inimeste tervisele ja keskkonnale.

Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest komisjonile hiljemalt
14. detsembriks 2012 ja teavitavad komisjoni viivitamata
kõigist nende hilisematest muudatustest.

Artikkel 18
Teabevahetus ja head tavad
Komisjon teeb ettepaneku käsitleda teabe ja heade tavade vahe
tust pestitsiidide säästva kasutamise ja integreeritud taimekaitse
valdkonnas esmatähtsa arutlusteemana pestitsiidide säästva
kasutamise temaatilise strateegia eksperdirühmas.

Artikkel 19
Tasud ja maksud
1.
Liikmesriigid võivad käesolevast direktiivist tulenevate
kohustustega seotud tööga kaasnevate kulude katteks kohaldada
tasusid või makse.

2.
Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 nimetatud tasud või
maksud kehtestatakse läbipaistval viisil ja need vastavad tehtud
töö tegelikule maksumusele.

Artikkel 20
Tulemused tehakse üldsusele kättesaadavaks artikli 4 lõikes 4
osutatud veebilehel.

Artikkel 16
Aruandlus

Standardite kehtestamine
1.
Käesoleva direktiivi artikli 8 lõikes 4 osutatud standardid
kehtestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse
ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna
teenuste eeskirjadest teatamise kord) (1) artikli 6 lõikes 3 ette
nähtud menetlusega.

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

VI PEATÜKK

Taotluse kõnealuste standardite väljatöötamiseks võib esitada,
konsulteerides artikli 21 lõikes 1 osutatud komiteega.

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17
Karistused
Liikmesriigid määravad kindlaks karistused, mida kohaldatakse
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike sätete rikku

2.
Komisjon avaldab viited kõnealustele standarditele Euroopa
Liidu Teatajas.
(1) EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.
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3.
Kui liikmesriik või komisjon arvab, et harmoneeritud stan
dard ei rahulda täielikult nõudeid, mida ta käsitleb ja mis on
sätestatud II lisas, siis toob komisjon või asjaomane liikmesriik
küsimuse direktiivi 98/34/EÜ artikliga 5 asutatud komitee ette ja
esitab oma argumendid. Komitee avaldab, olles konsulteerinud
asjakohaste Euroopa standardiasutustega, viivitamatult oma
arvamuse.
Võttes arvesse komitee arvamust, otsustab komisjon, kas aval
dada, mitte avaldada, osaliselt avaldada, säilitada, osaliselt säili
tada või kustutada Euroopa Liidu Teatajast viited asjaomastele
harmoneeritud standarditele.
Komisjon teavitab asjaomast Euroopa standardiasutust ja taotleb
vajaduse korral asjaomaste harmoneeritud standardite ülevaata
mist.
Artikkel 21
Komiteemenetlus
1.
Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu
28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega
sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja
nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse
toidu ohutusega seotud menetlused) (1) artikli 58 alusel asutatud
toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee.
2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse
selle otsuse artikli 8 sätteid.
Artikkel 22
Kulud
Pestitsiidide säästva kasutamise alaste ühtlustatud poliitikasuun
dade ja süsteemide rajamise toetuseks võib komisjon rahastada
a) ühtlustatud süsteemi, sealhulgas asjakohase andmebaasi välja
töötamist kõikide pestitsiidide riskinäitajate kohta andmete
kogumiseks ja hoidmiseks ning kõnealuse teabe pädevatele
asutustele, teistele huvitatud isikutele ja avalikkusele kättesaa
davaks tegemiseks;

(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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b) õigusaktide koostamiseks ja väljatöötamiseks vajalike uurin
gute läbiviimist, sealhulgas käesoleva direktiivi lisade kohan
damist vastavalt tehnika arengule;
c) suuniste ja heade tavade väljatöötamist käesoleva direktiivi
rakendamise hõlbustamiseks.
Artikkel 23
Ülevõtmine
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 14. detsembriks
2011.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käes
olevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmes
riigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike
õigusnormide teksti.
Artikkel 24
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 25
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 21. oktoober 2009

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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I LISA
Artiklis 5 osutatud väljaõppe teemad
1. Kõik asjakohased pestitsiidide ja nende kasutamise alased õigusaktid.
2. Ebaseaduslike (võltsitud) taimekaitsevahendite olemasolu ja neist tulenevad riskid ning meetodid selliste toodete
tuvastamiseks.
3. Pestitsiididega seonduvad ohud ja riskid ning nende kindlakstegemine ja ohjeldamine, eelkõige:
a) riskid inimestele (operaatorid, elanikud, kõrvalseisjad, töödeldud aladele sisenevad inimesed ja töödeldud kaupu
käitlevad või tarbivad inimesed) ja selliste tegurite nagu suitsetamine riske suurendav mõju;
b) pestitsiidimürgistuse sümptomid ja esmaabimeetmed;
c) riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele ja keskkon
nale üldiselt.
4. Integreeritud taimekaitse põhimõtete ja meetodite, integreeritud põllukultuuride majandamise põhimõtete ja meeto
dite ning mahepõllunduse põhimõtete mõisted, bioloogilised taimekahjustajate tõrjemeetodid, teave integreeritud
taimekaitse üldiste põhimõtete ja konkreetsetele põllukultuuridele ja sektoritele kohandatud suuniste kohta.
5. Võrdlushinnangute põhimõtted kasutaja tasandil, et aidata professionaalsetel kasutajatel valida kõikide turule lubatud
toodete hulgast konkreetse taimekahjustaja probleemi puhul konkreetses olukorras kõige sobivam pestitsiid, millel on
väikseimad kõrvalmõjud inimeste tervisele, sihtrühmavälistele organismidele ja keskkonnale.
6. Meetmed riskide vähendamiseks inimestele, sihtrühmavälistele organismidele ning keskkonnale: ohutud tavad pestit
siidide ladustamiseks, käitlemiseks ja segamiseks ning tühjade pakendite, muude saastunud materjalide ja kontsent
reeritud või lahustatud kujul esinevate pestitsiidijääkide kõrvaldamiseks (sealhulgas paagisegud); soovitatav abinõu
töötaja pestitsiididega kokkupuute kontrolli all hoidmiseks (isikukaitsevahendid).
7. Riskipõhised lähenemisviisid, mis võtavad arvesse kohalike valglate muutujaid, nagu kliima, pinnase- ja põllukultuu
ride liigid ja nõlvad.
8. Pestitsiididega töötlemise seadmete tööks ettevalmistamise toimingud, sealhulgas nende kalibreerimine ja nende
toimimine viisil, et nendega kaasneks minimaalne risk kasutajale, teistele inimestele, sihtrühmavälistele looma- ja
taimeliikidele, bioloogilisele mitmekesisusele ja keskkonnale, sealhulgas veeressurssidele.
9. Pestitsiididega töötlemise seadmete kasutamine ja hooldamine ning konkreetsed pritsimismeetodid (nt vähesekogu
seline pritsimine ja vähese pestitsiidi kõrvalekaldega pihustiotsad) ning kasutatavate seadmete tehnilise kontrolli
eesmärgid ja pritsimiskvaliteedi parandamise abinõud. Eriomased riskid, mis on seotud käes kantavate töötlemissead
mete ja seljas kantavate pritsidega, ning asjakohased riskijuhtimise meetmed.
10. Hädaabitoimingud inimeste tervise ja keskkonna, sealhulgas veeressursside kaitseks juhusliku mahavalgumise, saastu
mise või äärmuslike ilmastikutingimuste korral, mis põhjustaksid pestitsiidide leostumise ohu.
11. Eriline hoolikus direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 6 ja 7 kohaselt kehtestatud kaitsealadel.
12. Tervisekontroll ja juurdepääsuvõimalused õnnetustest või võimalikest õnnetustest teatamiseks.
13. Pestitsiidide kasutamise üle arvestuse pidamine kooskõlas asjakohaste õigusaktidega.
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II LISA
Tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuded seoses pestitsiididega töötlemise seadmete tehnilise kontrolliga
Pestitsiididega töötlemise seadmete tehniline kontroll hõlmab kõiki aspekte, mis on olulised ohutuse ning inimeste tervise
ja keskkonna kaitse hea taseme saavutamiseks. Töötlemise täielik tõhusus tuleks tagada seadmete ja funktsioonide
nõuetekohase toimimise abil, et kindlustada järgmiste eesmärkide saavutamine.
Pestitsiididega töötlemise seadmed peavad olema töökindlad ja neid tuleb kasutada eesmärgipäraselt, tagades pestitsiidide
täpse doseerimise ja jaotuse. Seadmete seisukord peab olema selline, et see võimaldab täita ja tühjendada neid ohutult,
lihtsalt ja täielikult ning vältida pestitsiidide leket. Seadmed peavad olema ka lihtsalt ja põhjalikult puhastatavad. Samuti
peab olema tagatud seadmete ohutu kasutamine ning operaatoril peab olema võimalik neid oma töökohalt juhtida ja
viivitamata peatada. Vajaduse korral toimuv reguleerimine peab olema lihtne, täpne ja korratav.
Erilist tähelepanu pööratakse järgmisele.
1. Jõuülekandeosad
Jõuülekande ühenduskohtade kaitsekatted peavad olema paigaldatud ja heas töökorras ning kaitseseadmeid ja lii
kuvaid või pöörlevaid jõuülekandeosasid ei või toimimise ajal puudutada, et tagatud oleks operaatori kaitstus.
2. Pump
Pumba jõudlus peab vastama seadmete vajadusele ja pump peab töötama hästi, et oleks tagatud stabiilne ja usal
dusväärne pritsimise norm. Pump ei tohi lekkida.
3. Segamine
Segamisseadmed peavad tagama hea ringluse ühtlase kontsentratsiooni saamiseks kogu paagis oleva vedela pritsi
missegu mahu osas.
4. Pritsimisvedeliku paak
Paagid, sealhulgas paagi tasemenäidik, täiteseadmed, sõelad ja filtrid, tühjendus- ja loputusseadmed ning segamis
seadmed peavad töötama nii, et juhuslik mahavalgumine, ebaühtlased jaotuskontsentratsioonid, operaatori kokku
puutumine pritsimisvedelikuga ja selle paaki jääv kogus oleksid minimaalsed.
5. Mõõtesüsteemid, juhtimis- ja reguleerimissüsteemid
Kõik mõõteseadmed, sisse- ja väljalülitusseadmed ning rõhu ja/või voolukiiruse reguleerimise seadmed peavad olema
nõuetekohaselt taadeldud ja töötama täpselt ega tohi lekkida. Töötlemise ajal peab olema lihtne rõhku kontrollida ja
reguleerida. Rõhu reguleerimise seadmed peavad säilitama püsiva töörõhu pumba pöörete püsiva kiirusega, et tagada
stabiilne ja usaldusväärne pritsimise norm.
6. Torud ja voolikud
Torud ja voolikud peavad olema heas töökorras, et vältida tõrkeid vedeliku ringluses või rikke korral juhuslikku
mahavalgumist. Torudes ja voolikutes ei tohi olla lekkeid ka süsteemi töötamise korral maksimaalse rõhuga.
7. Filtreerimine
Keeriste ja ebaühtlaste pritsimisvoogude vältimiseks peavad filtrid olema heas töökorras ja filtri sõelasilma suurus
peab vastama seadmele paigaldatud pihustiotsade suurusele. Filtri ummistumise näidikusüsteemi kasutamise korral
peab see olema töökorras.
8. Pritsipoom (seadmetel, millega pritsitakse pestitsiide horisontaalselt asetatud poomi abil, mis asub põllukultuuride või
töödeldava materjali kohal)
Poom peab olema heas töökorras ja stabiilne kõikides suundades. Kinnitus- ja reguleerimissüsteemid ning tahtmatute
liigutuste amortiseerimise ja kalde kompenseerimise seadmed peavad olema töökorras.
9. Pihustid
Pihustid peavad töötama hästi ja kontrollima tilkumist pritsimise lõppedes. Ühtlase pritsimisvoo tagamiseks ei tohi iga
eraldi pihusti otsa vooluhulk oluliselt erineda voolukiiruse tabelites tootja esitatud andmetest.
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10. Jaotus
Pritsimissegu põiki- ja püstijaotus (püstiste põllukultuuride töötlemisel) sihtalal peab olema ühtlane, kui see on
asjakohane.
11. Puhur (pritside puhul, mis jaotavad pestitsiide õhuvoolu abil)
Puhur peab olema heas töökorras ja tagama püsiva ning usaldusväärse õhuvoo.
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III LISA
Integreeritud taimekaitse üldised põhimõtted
1. Kahjulike organismide ärahoidmine ja/või allasurumine tuleks saavutada või seda tuleks toetada muu hulgas eelkõige
järgmiste meetmete abil:
— külvikord;
— sobivate viljelusmeetodite kasutamine (nt tahke mulla külviks ettevalmistamise tehnika, külviaeg ja -tihedus, alla
külv, säästev maaharimine, niitmine ja otsekülv);
— resistentsete/vastupanuvõimeliste sortide ning standard-/sertifitseeritud seemne ja istutusmaterjali kasutamine, kui
on asjakohane;
— tasakaalustatud väetamise, lupjamise ja niisutus-/kuivendustavade kasutamine;
— kahjulike organismide leviku ärahoidmine hügieenimeetmete abil (nt masinate ja seadmete korrapärane puhasta
mine);
— oluliste kasulike organismide kaitsmine ja leviku soodustamine, nt asjakohaste taimekaitsemeetmete või ökoloogi
liste infrastruktuuride kasutamise abil tootmiskohtades ja väljaspool neid.
2. Kahjulike organismide seire peab toimuma asjakohaste meetodite ja vahendite abil, kui need on kättesaadavad. Selliste
asjakohaste vahendite hulka peaksid kuuluma kohapeal teostatavad vaatlused, teaduslikult põhjendatud hoiatus-, prog
noosimis- ja varase diagnoosimise süsteemid, kui see on võimalik, ning ametialaselt kvalifitseeritud nõustajate soovi
tuste kasutamine.
3. Seire tulemustele tuginedes peab professionaalne kasutaja otsustama, kas ja millal kasutada taimekaitsemeetmeid.
Otsuste tegemisel on oluliseks komponendiks kindlad ja teaduslikult põhjendatud taluvusläved. Võimaluse korral
tuleb enne töötlemist arvesse võtta piirkonna, konkreetsete alade, põllukultuuride ja ilmastikutingimuste jaoks kindlaks
määratud taluvusläve kahjulike organismide suhtes.
4. Keemilistele meetoditele tuleb eelistada säästvaid bioloogilisi, mehaanilisi ja muid keemiavabu meetodeid, kui need
võimaldavad rahuldavat taimekaitset.
5. Kasutatavad pestitsiidid peavad olema võimalikult sihtorganismile suunatud ja avaldama vähimat kõrvalmõju inimeste
tervisele, sihtrühmavälistele organismidele ja keskkonnale.
6. Professionaalne kasutaja peaks hoidma pestitsiidide ja muude sekkumisvormide kasutamise vajalikul tasemel, kasutades
nt vähendatud koguseid, väiksemat töötlemissagedust või osalist töötlemist, võttes arvesse, et ohutase jääks taimekasvu
seisukohalt vastuvõetavaks, ja vältides resistentsuse väljakujunemise ohu suurendamist kahjulike organismide populat
sioonides.
7. Kui taimekaitsemeetme suhtes resistentsuse väljakujunemise oht on teada ja kui kahjulike organismide tase nõuab
põllukultuuride korduvat töötlemist pestitsiididega, tuleks pestitsiidide tõhususe säilitamiseks kasutada olemasolevaid
resistentsusevastaseid põhimõtteid. See võib hõlmata mitme erineva toimeviisiga pestitsiidi kasutamist.
8. Professionaalne kasutaja peaks pestitsiidide kasutamise ja kahjulike organismide seire andmete põhjal kontrollima
kohaldatud taimekaitsemeetmete edukust.
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IV LISA
Ühtlustatud riskinäitajad
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes
kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”)) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 177, 4. juuli 2008)
Leheküljel 16 artiklis 18
asendatakse „Käesolevat määrust kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud pärast 17. detsembrit 2009.”
järgmisega: „Käesolevat määrust kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates 17. detsembrist 2009.”

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 715/2009 (maagaasi ülekandevõrkudele
juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 211, 14. august 2009)
Leheküljel 49 artikli 27 lõikes 1
asendatakse „Nad teatavad komisjonile sätetest, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1775/2005 sätetele, hiljemalt 3. septembriks
2009, ja teavitavad viivitamata nende edaspidistest muudatustest.”
järgmisega: „Nad teatavad komisjonile sätetest, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1775/2005 sätetele, hiljemalt 3. märtsiks
2011 ja teavitavad viivitamata nende edaspidistest muudatustest.”
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Tellimishinnad aastal 2009 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

1 000 eurot aastas (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

100 eurot kuus (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal +
CD-ROMil aastane väljaanne

ELi 22 ametlikus keeles

1 200 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

700 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

70 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

400 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

40 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt
CD-ROMil

ELi 22 ametlikus keeles

500 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja
pakkumismenetlused) CD-ROMil, kaks väljaannet nädalas

mitmekeelne:
ELi 23 ametlikus keeles

360 eurot aastas
(s.o 30 eurot kuus)

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkurss

konkursi keel(ed)

(*) Üksiknumbri müük:

kuni 32 lehekülge:
33–64 lehekülge:
alates 64 leheküljest:

50 eurot aastas

6 eurot
12 eurot
hind määratakse iga väljaande puhul eraldi

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid)
ja C-seeriaks (teave ja teatised).
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel CD-ROMil.
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid.
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Müük ja tellimused
Väljaannete talituse avaldatud tasulisi väljaandeid saab osta meie trükiste edasimüüjatelt. Edasimüüjate nimekiri
on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute,
õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.
Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu
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