VÄLJAVÕTE

Riigikogu maaelukomisjoni
istungi protokoll nr 50

Tallinn, Toompea

Esmaspäev, 07. märts 2016

Algus 11.00, lõpp 0.00
Juhataja: Ivari Padar
Protokollija: Jaanika Lokk
Võtsid osa: Siret Kotka (alates 11.10), Arno Sild, Artur Talvik (alates 11.37), Einar
Vallbaum, Heimar Lenk (kuni 12.00), Lauri Luik, Martin Repinski (kuni 11.20, alates
12.03), Tanel Talve (kuni 12.03), Terje Trei, Merle Kruusimägi (nõunik), Ülle Särgava
(nõunik-sekretariaadijuhataja)
Puudus: Igor Gräzin
Kutsutud: Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas
Kevvai ja taimetervise osakonna nõunik Evelin Hillep (3. päevakorrapunkti juures)
Päevakord:
3. Ülevaade taimekaitsekaitsevahendites kasutatava glüfosaadi edasise heakskiidu
aruteludest Euroopa Liidus
3. Ülevaade taimekaitsekaitsevahendites kasutatava glüfosaadi edasise heakskiidu
aruteludest Euroopa Liidus
Toomas Kevvai andis ülevaate glüfosaadi heakskiitmise aruteludest Euroopa Liidus. Ta
märkis, et täna ja homme toimuvad Brüsselis arutelud taimekaitsevahendites kasutatava
glüfosaadi edasise heakskiitmise osas järgmiseks 15 aastaks. Eesti lähtub seejuures
Vabariigi Valitsuse raamdokumendi "Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019" punktist
162, mis sätestab: "EL-i toiduohutuse, looma- ja taimetervisega ning geneetiliselt
muundatud põllukultuuridega seotud riskide hindamisel ja asjakohaste meetmete
väljatöötamisel toetame teaduslikult põhjendatud lähenemist". Euroopa Toiduohutusameti
(EFSA) poolt läbiviidud riskihinnang näitas, et glüfosaat on ebatõenäoline vähktõve
põhjustaja, kuid inimese tervisele võib avaldada negatiivset mõju pindaktiivne abiaine
talloamiin. Seetõttu sisaldab Euroopa Komisjoni ettepanek keeldu - liikmesriik ei tohi turule
lubada talloamiini sisaldavat glüfosaadipõhist taimekaitsevahendit. Eestis on turule lubatud
40 taimekaitsevahendit, millest 14 sisaldab pindaktiivset ainet talloamiini. Seega kui EK
ettepanek leiab toetust, tuleb Põllumajandusametil tühistada 14 taimekaitsevahendi luba.
Toomas Kevvai lisas, et Maailma Terviseorganisatsiooni Vähiuuringute Agentuuri poolt
läbiviidud uuringu kohaselt leiti, et glüfosaat on tõenäoline vähktõve põhjustaja.
Hetkel on teada riigid, kes on avaldanud oma positiivse seisukoha glüfosaadi kasutamise
jätkamise osas, mitmed riigid on võtnud reservatsiooni. Ei ole teada ühtegi riiki, kes toetaks
glüfosaadi täielikku keelustamist. Ta selgitas komisjoniliikmetele, milline on edasine üldine
protseduur glüfosaadi küsimuse arutelu osas.
Ühiselt arutati kahe erineva institutsiooni poolt läbiviidud uuringu osakaalu tähtsust ja
glüfosaadi sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamist.
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Artur Talvik tõstatas küsimuse glüfosaate sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise
kohta maanteeäärtes, liiklusmärkide ümbruses ja raudteel. Tema hinnangul kasutatakse
nimetatud taimekaitsevahendeid kergekäeliselt. Leiti, et glüfosaadi kasutamist võiks
täpsemalt reguleerida.
Lepiti kokku, et Maaeluministeeriumile tehakse ettepanek täpsustada glüfosaati sisaldavate
taimekaitsevahendite kasutamise kontrolli regulatsiooni mittepõllumajanduslikul eesmärgil
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