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2. Obvestilo zajema oceno o tem, ali in kako nove informacije pomenijo, da fitofarmacevtsko 

sredstvo ali aktivna snov, metaboliti, varovalo, sinergist ali dodatek niso več v skladu z 

zahtevami iz člena 29 in člena 4 oziroma 27.

3. Brez poseganja v pravico držav članic, da sprejmejo začasne varnostne ukrepe, država 

članica, ki je prva izdala registracijo v vsaki coni, oceni prejete informacije in obvesti 

druge države članice, ki sodijo v isto območje, kjer se odloči za preklic ali spremembo 

registracije v skladu s členom 44.

Druge države članice in Komisijo obvesti, če meni, da pogoji za odobritev aktivne snovi, 

varovala, sinergista v fitofarmacevtskem sredstvu niso izpolnjeni – ali, v primeru dodatka,

štejejo za nesprejemljive – in predlaga, da se prekliče registracija ali spremenijo pogoji.

4. Imetnik registracije za fitofarmacevtsko sredstvo letno poroča pristojnim organom države 

članice, ki je registrirala fitofarmacevtsko sredstvo, če ima kakršne koli razpoložljive 

informacije, povezane s pomanjkanjem pričakovane učinkovitosti, razvojem odpornosti in 

katerim koli nepričakovanim vplivom na rastline, rastlinske proizvode ali okolje.
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Člen 57

Obveznost dajanja

informacij na voljo

1. Države članice dajejo javnosti na voljo v elektronski obliki informacije o fitofarmacevtskih 

sredstvih, registriranih ali preklicanih v skladu s to uredbo, ki vključujejo vsaj:

(a) ime ali naziv podjetja imetnika registracije in številka registracije,

(b) trgovsko ime sredstva,

(c) vrsto pripravka,

(d) ime in količino vseh aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih vsebuje,

(e) razvrstitev, besedila za tveganja in varnostne ukrepe v skladu z 

Direktivo 1999/45/ES in uredbo, omenjeno v členu 65,

(f) uporabo ali več vrst uporabe, za katere je registrirano,

(g) razloge za preklic registracije, če so povezani s skrbjo za varnost.

2. Informacije iz odstavka 1 so zlahka dostopne in posodobljene najmanj enkrat na tri 

mesece.

3. V skladu z regulativnim postopkom iz člena 79(3) se lahko za lažjo uporabo odstavkov 1 

in 2 tega člena določi informacijski sistem za registracije.
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POGLAVJE IV

POMOŽNA SREDSTVA

Člen 58

Dajanje v promet in uporaba pomožnih sredstev

1. Pomožno sredstvo se ne da v promet in se ne uporabi, če ga zadevna država članica ni 

registrirala v skladu s pogoji uredbe iz odstavka 2.

2. Podrobna pravila za registracijo pomožnih sredstev, tudi zahteve po podatkih, obveščanje, 

vrednotenje, ocenjevanje in odločanje se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom iz člena 79(4).

3. Uporablja se člen 81(3).

POGLAVJE V

VARSTVO IN IZMENJAVA PODATKOV

Člen 59

Varstvo podatkov

1. Za poročila o preskusih in študijah velja varstvo podatkov v skladu s pogoji iz tega člena.
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Varstvo se uporablja za poročila o preskusih in študijah v zvezi z aktivno snovjo, 

varovalom ali sinergistom, dodatkom in s fitofarmacevtskim sredstvom, kakor je navedeno 

v členu 8(2), kadar jih državi članici predloži vlagatelj registracije v skladu s to uredbo, v 

nadaljnjem besedilu: "prvi vlagatelj", če so bila ta poročila o preskusih in študijah:

(a) potrebna za registracijo ali spremembo registracije, da se dovoli uporaba na drugem 

pridelku, in

(b) potrjena kot skladna z načeli dobre laboratorijske prakse ali dobre preskusne prakse.

Če je poročilo zaščiteno, ga država članica, ki ga je prejela, ne sme uporabljati v korist 

drugih vlagateljev za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, varoval ali sinergistov in 

pomožnih sredstev, razen v skladu z odstavkom 2, členom 62 ali členom 80.

Obdobje varstva podatkov je deset let od datuma prve registracije v zadevni državi članici, 

razen kot je določeno v odstavku 2 ali v členu 62. Za fitofarmacevtska sredstva iz člena 47

se obdobje podaljša na 13 let.
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Ta obdobja se podaljšajo za tri mesece za vsako podaljšanje registracije za manjšo 

uporabo, kakor je opredeljeno v členu 51(1), razen ko podaljšanje registracije temelji na 

ekstrapolaciji, če imetnik registracije vloži vlogo za tako registracijo najpozneje 5 let po 

datumu prve registracije v zadevni državi članici. Celotno obdobje varstva podatkov ne 

sme v nobenem primeru biti daljše od 13 let. Za fitofarmacevtska sredstva iz člena 47

celotno obdobje varstva podatkov ne sme v nobenem primeru biti daljše od 15 let.

Isti predpisi o varstvu podatkov kot za prvo registracijo se uporabijo tudi za poročila o 

preskusih in študijah, ki jih predložijo tretje strani za razširitev registracije za manjše 

uporabe iz člena 51(1).

Študija se tudi zaščiti, če je bilo to potrebno za podaljšanje ali pregled registracije. Obdobje 

varovanja podatkov je 30 mesecev. Prvi do četrti pododstavek se uporablja z ustreznimi 

spremembami.

2. Odstavek 1 se ne uporablja:

(a) za poročila o preskusih in študijah, za katere je vlagatelj predložil izjavo o dostopu; 

ali

(b) če je poteklo obdobje varstva podatkov, odobreno za zadevna poročila o preskusih in 

študijah v zvezi z drugim fitofarmacevtskim sredstvom.
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3. Varstvo podatkov iz odstavka 1 se odobri le, kadar prvi vlagatelj predloži zahtevo za 

varstvo podatkov za poročila o preskusih in študijah v zvezi z aktivno snovjo, varovalom 

ali sinergistom, pomožnim sredstvom in s fitofarmacevtskim sredstvom istočasno s 

predložitvijo dokumentacije in zadevni državi članici za vsako poročilo o preskusih ali 

študijah zagotovi informacije iz členov 8(1)(e) in 33(3)(d) ter potrditev, da obdobje varstva 

podatkov za poročilo o preskusih in študijah nikoli ni bilo odobreno ali da odobreno 

obdobje varstva ni poteklo.

Člen 60

Seznam poročil o preskusih in študijah

1. Država članica poročevalka za vsako aktivno snov, varovalo, sinergist in pomožno 

sredstvo pripravi seznam poročil o preskusih in študijah, potrebnih za prvo odobritev, 

spremembo pogojev za odobritev ali podaljšanje odobritve, in ga da na voljo državam 

članicam in Komisiji.

2. Na zahtevo katere koli zainteresirane strani dajo države članice za vsako fitofarmacevtsko 

sredstvo, ki ga registrirajo, hranijo in dajo na voljo:

(a) seznam poročil o preskusih in študijah v zvezi z aktivno snovjo, varovalom ali 

sinergistom, pomožnim sredstvom in fitofarmacevtskim sredstvom, potrebnih za 

prvo registracijo, spremembo pogojev registracije ali podaljšanje registracije; ter

(b) seznam poročil o preskusih in študijah, v zvezi s katerimi je vlagatelj predložil 

zahtevo za varstvo podatkov v skladu s členom 59, in utemeljitve, predložene v 

skladu s tem členom.
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3. Seznami iz odstavkov 1 in 2 zajemajo informacije o tem, ali so bila ta poročila o preskusih 

in študijah potrjena kot skladna z načeli dobre laboratorijske prakse ali načeli dobre 

preskusne prakse.

Člen 61

Splošna pravila o izogibanju

podvajanja preskusov

1. Da bi se izognili podvajanju preskusov, osebe, ki želijo pridobiti registracijo za 

fitofarmacevtsko sredstvo, pred izvajanjem preskusov ali študij preverijo informacije iz 

člena 57, da vidijo, če in komu je bila registracija za fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje 

enako aktivno snov, varovalo ali enak sinergist, ali za pomožno sredstvo že odobrena. Na 

zahtevo vlagatelja mu pristojni organ zagotovi seznam poročil o preskusih in študijah, 

pripravljenih za to sredstvo v skladu s členom 60.

Morebitni vlagatelj predloži podatke v zvezi z vrsto in nečistočami aktivne snovi, ki jo želi 

uporabiti. Pri takšni poizvedbi se predložijo dokazi, da namerava morebitni vlagatelj 

vložiti vlogo za registracijo.

2. Če ima pristojni organ države članice dokaz, da morebitni vlagatelj namerava vložiti 

zahtevek za registracijo, mu zagotovi ime in naslov imetnika ali imetnikov obstoječih 

zadevnih registracij ter hkrati sporoči imetnikom registracij ime in naslov vlagatelja.
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3. Morebitni vlagatelj registracije in imetnik ali imetniki zadevnih registracij sprejmejo vse 

ustrezne ukrepe za dosego dogovora o izmenjavi poročil o preskusih in študijah, varovanih 

v skladu s členom 59, ki jih zahteva vlagatelj za registracijo fitofarmacevtskega sredstva.

Člen 62

Izmenjava preskusov in študij,

ki vključujejo vretenčarje

1. Države članice ne sprejmejo ponovnih preskusov in študij, ki vključujejo vretenčarje, 

oziroma začetih preskusov in študij, pri katerih bi se lahko ustrezno uporabljale 

konvencionalne metode v podporo vlogam za registracijo iz priloge II k Direktivi 

1999/45/EGS. Oseba, ki namerava izvajati preskuse in študije, ki vključujejo vretenčarje, 

sprejme ukrepe, potrebne za potrditev, da se ti preskusi in študije še niso začeli ali so že 

bili izvedeni.

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki zadevnih registracij si prizadevajo za 

zagotovitev izmenjave preskusov in študij, ki vključujejo vretenčarje. Stroški izmenjave 

poročil o preskusih in študijah se določijo pošteno, pregledno in nediskriminatorno. 

Morebitni vlagatelj krije stroške le za tiste informacije, ki jih mora predložiti za izpolnitev 

zahtev za registracijo.
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3. Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki zadevnih registracij fitofarmacevtskih 

sredstev, ki vsebujejo enako aktivno snov, varovalo ali enak sinergist, ali pomožnega 

sredstva ne morejo sporazumeti o izmenjavi poročil o preskusih in študijah, ki vključujejo 

vretenčarje, morebitni vlagatelj obvesti pristojni organ države članice iz člena 61(1).

Če morebitni vlagatelj in imetniki zadevnih registracij ne uspejo doseči dogovora, v skladu 

z odstavkom 2, to pristojnim organom države članice ne prepreči uporabe poročil o 

preskusih in študijah, ki vključujejo vretenčarje, s strani pristojnega organa za namene 

vloge morebitnega vlagatelja.

4. Imetnik(i) zadevne registracije lahko od morebitnega vlagatelja zahteva(jo) plačilo 

enakega deleža stroškov, kot jih je(so) imel(i) sam(i). Pristojni organ države članice lahko 

zadevni strani predlaga, da zadevo reši s formalno in zavezujočo arbitražo v skladu z 

nacionalno zakonodajo. Stranke lahko zadevo rešijo tudi v okviru sodnega postopka na 

sodiščih držav članic. Arbitražne ali sodne odločbe bodo upoštevale načela iz odstavka 2 in 

bodo izvršljive na sodiščih držav članic.
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POGLAVJE VI

JAVNI DOSTOP DO INFORMACIJ

Člen 63

Zaupnost

1. Oseba, ki zahteva, da se informacije, predložene v skladu s to uredbo, obravnavajo kot 

zaupne, zagotovi preverljivo utemeljitev, da lahko razkritje informacij ogrozi poslovne 

interese ali varstvo zasebnosti in integritete posameznika.

2. Za razkritje naslednjih informacij običajno velja, da ogroža zaščito poslovnih interesov ali 

zasebnosti in integriteto zadevnega posameznika:

(a) način proizvodnje;

(b) specifikacija nečistosti aktivne snovi, razen nečistoč, ki se štejejo za toksikološko, 

ekotoksikološko ali okoljsko pomembne;

(c) rezultati proizvodnih serij aktivne snovi, vključno z nečistočami;

(d) metode analiz nečistoč v aktivni snovi, kakor je proizvedena, razen metod za 

nečistoče, ki se štejejo za toksikološko, ekotoksikološko ali okoljsko pomembne;
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(e) povezave med proizvajalcem ali uvoznikom in vlagateljem ali imetnikom 

registracije;

(f) informacije o celotni sestavi fitofarmacevtskega sredstva;

(g) imena in naslovi oseb, ki so povezani z izvajanjem preskusov na vretenčarjih.

3. Ta člen ne posega v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 

januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju1.

POGLAVJE VII

PAKIRANJE, OZNAČEVANJE IN OGLAŠEVANJE 

FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN POMOŽNIH SREDSTEV

Člen 64

Pakiranje in predstavitev

1. Fitofarmacevtska sredstva in pomožna sredstva, ki jih je mogoče zmotno imeti za hrano, 

pijačo ali krmo, se pakirajo tako, da se zmanjša verjetnost take zmote.

2. Fitofarmacevtska sredstva in pomožna sredstva, ki so na voljo splošni javnosti in jih je 

mogoče zmotno imeti za hrano, pijačo ali krmo, vsebujejo sestavne dele za omejevanje ali 

preprečevanje njihove porabe.

3. Člen 9 Direktive 1999/45/ES se uporablja tudi za fitofarmacevtska sredstva, ki niso zajeta 

v navedeni direktivi.

                                               

1 UL L 41, 14.2. 2003, str. 26.
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Člen 65

Označevanje

1. Označevanje fitofarmacevtskih sredstev vključuje zahteve glede razvrščanja, označevanja 

in pakiranja iz Direktive 1999/45/ES in je v skladu z zahtevami, določenimi v uredbi, 

sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 79(4).

Ta uredba vključuje tudi standardne stavke za posebna tveganja in varnostne ukrepe, ki 

dopolnjujejo stavke iz Direktive 1999/45/ES. Zajema besedilo člena 16 ter prilog IV in V k 

Direktivi 91/414/EGS z vsemi potrebnimi spremembami.

2. Države članice lahko zahtevajo vzorce ali modele embalaže ter osnutke etiket in letakov, ki 

jih je treba predložiti pred izdajo registracije.

3. Če država članica meni, da so potrebna dodatna stavki za varovanje zdravja ljudi ali živali 

ali okolja, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter posreduje dodatno stavek ali 

stavke in razloge za te zahteve.

Pretehta se vključitev takšnih stavkov v uredbo iz odstavka 1.

Do te vključitve lahko država članica zahteva uporabo dodatnega stavka ali stavkov.
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Člen 66

Oglaševanje

1. Fitofarmacevtska sredstva, ki niso registrirana, se ne oglašujejo. V vsako oglaševanje 

fitofarmacevtskega sredstva se vključita stavka "Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte 

varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu". Oba stavka morata 

biti jasno berljiva in jasno ločena od celotnega oglasa. Izraz "fitofarmacevtska sredstva" 

lahko nadomesti podrobnejši opis vrste proizvoda, kot so fungicidi, insekticidi ali 

herbicidi.

2. Oglas ne vključuje informacij v tekstovni ali grafični obliki, ki bi bile lahko zavajajoče v 

zvezi z možnimi tveganji za zdravje ljudi ali živali ali okolje, kot so izrazi "majhno 

tveganje", "nestrupeno" ali "neškodljivo".

Izraz "registrirano kot fitofarmacevtsko sredstvo z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo 

(ES) št. …/2008*" se v oglaševanju dovoli samo za fitofarmacevtska sredstva z majhnim 

tveganjem. Ne sme pa se uporabiti na etiketi fitofarmacevtskega sredstva.

3. Vse izjave, ki se uporabljajo pri oglaševanju, so tehnično utemeljene.

4. Oglasi ne vsebujejo prikazov morebitnih nevarnih postopkov, kot je mešanje ali uporaba 

brez ustrezne zaščitne obleke, uporabe v bližini hrane ali uporabe s strani otrok ali v 

njihovi bližini.

                                               

* Opomba UL: prosim, vstaviti številko te uredbe.
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5. Oglas ali promocijski material opozarja na ustrezne opozorilne stavke in simbole, 

navedene na etiketi.

POGLAVJE VIII

NADZOR

Člen 67

Vodenje evidence

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji, uvozniki, izvozniki in poklicni uporabniki 

fitofarmacevtskih sredstev najmanj tri leta vodijo evidenco v zvezi s fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki jih proizvajajo, uvažajo, izvažajo, skladiščijo, uporabljajo ali dajejo v promet.

Na zahtevo pristojnega organa dajo na voljo ustrezne podatke iz teh evidenc. Tretje strani, 

kot je sektor za gospodarjenje s pitno vodo, lahko od pristojnega organa zahtevajo dostop 

do teh informacij.

2. Imetniki registracije zagotovijo pristojnim organom držav članic potrebne podatke o 

obsegu prodaje fitofarmacevtskih sredstev v skladu z Uredbo (ES) št. …/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne.... o statistki izdelkov za zaščito rastlin*1 .

                                               

* UL…
1 Opomba UL: vstaviti številko in datum uredbe ter podatke o objavi.
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3. Izvedbeni ukrepi za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 se lahko sprejmejo v 

skladu z regulativnim postopkom iz člena 79(3).

Člen 68

Spremljanje in nadzor

Države članice izvajajo uradni nadzor za zagotavljanje skladnosti s to uredbo. Prav tako dokončajo 
poročilo o področju uporabe in rezultatih teh nadzorov ter ga posredujejo Komisiji v šestih mesecih 
od konca leta, na katerega se to poročilo navezuje.

Strokovnjaki Komisije izvedejo splošne in posebne revizije v državah članicah za preverjanje 
uradnih nadzorov, ki jih te izvajajo.

Uredba, sprejeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 79(4), določa določbe za 
nadzor, predvsem v zvezi s proizvodnjo, pakiranjem, označevanjem, skladiščenjem, prevozom, 
trženjem, formulacijo, vzporedno trgovino in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Vsebuje tudi 
določbe v zvezi z zbiranjem podatkov in poročanjem o sumu zastrupitve.



11119/8/08 REV 8 sta 113
DG B 2B SL

POGLAVJE IX

IZREDNE RAZMERE

Člen 69

Izredni ukrepi

Če je jasno, da odobrena snov, varovalo, sinergist ali dodatek ali fitofarmacevtsko sredstvo, 
registrirano v skladu s to uredbo, verjetno resno ogroža zdravje ljudi ali živali ali okolje in da tega 
tveganja ni mogoče zadostno preprečiti z ukrepi, ki jih je sprejela zadevna država članica ali so jih 
sprejele zadevne države članice, se nemudoma izvedejo ukrepi za omejitev ali prepoved uporabe 
in/ali prodaje te snovi ali sredstva v skladu z regulativnim postopkom iz člena 79(3), na pobudo 
Komisije ali na zahtevo države članice. Pred izvedbo teh ukrepov Komisija preuči dokaze in lahko 
zahteva mnenje Agencije. Komisija lahko določi rok, do katerega se to mnenje predloži.

Člen 70

Izredni ukrepi v skrajno

nujnih primerih

Z odstopanjem od člena 69 lahko Komisija v skrajno nujnih primerih začasno sprejme izredne 
ukrepe po posvetovanju z zadevno državo članico ali zadevnimi državami članicami ter obvesti 
druge države članice.
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Ti ukrepi se čim prej in najpozneje po 10 delovnih dneh potrdijo, spremenijo, prekličejo ali 
podaljšajo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 79(3).

Člen 71

Drugi izredni ukrepi

1. Če država članica uradno obvesti Komisijo o potrebi po sprejetju izrednih ukrepov in če ni 

bil izveden noben ukrep v skladu s členom 69 ali 70, lahko država članica sprejme začasne 

varnostne ukrepe. V tem primeru nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo.

2. V 30 delovnih dneh Komisija predloži zadevo Odboru iz člena 79(1) v skladu z 

regulativnim postopkom iz člena 79(3) z namenom podaljšanja, spremembe ali preklica 

začasnih nacionalnih varnostnih ukrepov.

3. Država članica lahko ohrani začasne nacionalne varnostne ukrepe, dokler niso sprejeti 

ukrepi Skupnosti.
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POGLAVJE X

UPRAVNE IN FINANČNE DOLOČBE

Člen 72

Kazni

Države članice predpišejo pravila za kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve te uredbe, in z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se izvajajo. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Države članice ta pravila in katere koli naknadne spremembe nemudoma predloži Komisiji.

Člen 73

Civilna in kazenska odgovornost

Izdaja registracije in katerih koli drugih ukrepov v skladu s to uredbo ne posega v splošno civilno in 
kazensko odgovornost proizvajalca v državi članici, ali, kjer je primerno, osebe, odgovorne za 
dajanje fitofarmacevtskega sredstva v promet ali njegovo uporabo.
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Člen 74

Pristojbine in stroški

1. Države članice lahko izterjajo stroške za delo v okviru področja uporabe te uredbe s 

pristojbinami in stroški.

2. Države članice zagotovijo, da so pristojbine ali stroški iz odstavka 1:

(a) določeni na pregleden način; ter

(b) ustrezajo dejanskim stroškom opravljenega dela, razen če je zmanjšanje pristojbin ali 

stroškov v javnem interesu.

Pristojbine ali stroški lahko vključujejo lestvico fiksnih stroškov, ki temeljijo na 

povprečnih stroških za delo iz odstavka 1.

Člen 75

Pristojni organ

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ ali pristojne organe za izpolnjevanje 

obveznosti držav članic, kot je določeno v tej uredbi.

2. Vsaka država članica imenuje koordinacijski nacionalni organ za usklajevanje in 

zagotavljanje potrebne komunikacije z vlagatelji, drugimi državami članicami, Komisijo in 

Agencijo.
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3. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi zadostno število ustrezno 

usposobljenega in izkušenega osebja, da se obveznosti, določene v tej uredbi, izvedejo 

uspešno in učinkovito.

4. Vsaka država članica posreduje podrobnosti v zvezi z nacionalnim pristojnim organom ali 

nacionalnimi pristojnimi organi Komisiji, Agenciji in koordinacijskim nacionalnim 

organom drugih držav članic ter jih obvesti o kakršnih koli spremembah.

5. Komisija na svoji spletni strani objavi in posodablja seznam organov iz odstavkov 1 in 2.

Člen 76

Stroški Komisije

1. Komisiji ima lahko stroške za ukrepe, ki prispevajo k ciljem te uredbe, vključno z 

organizacijo:

(a) razvoja usklajenega sistema, vključno z ustrezno bazo podatkov za zbiranje in 

shranjevanje vseh informacij v zvezi z aktivnimi snovmi, varovali, sinergisti, 

dodatki, fitofarmacevtskimi sredstvi in pomožnimi sredstvi ter za dostopnost teh 

informacij za države članice, proizvajalce in druge zainteresirane strani;

(b) izvajanja študij, potrebnih za pripravo ter razvoj nadaljnje zakonodaje o dajanju v 

promet in uporabi fitofarmacevtskih sredstev in pomožnih sredstev;
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(c) izvajanja študij, potrebnih za uskladitev postopkov, meril odločanja in zahtev po 

podatkih;

(d) usklajevanja, če je treba preko elektronskih sredstev, sodelovanja med državami 

članicami, Agencijo in Komisijo ter ukrepov za zagotavljanje delitve dela;

(e) razvoja in ohranjanja usklajenega sistema za elektronsko predložitev in oceno, 

namenjenega spodbujanju elektronske izmenjave dokumentov ter delitve dela med 

vlagatelji, državami članicami, Agencijo in Komisijo;

(f) razvoja smernic za olajšanje praktičnega izvajanja te uredbe;

(g) potnih stroškov in dnevnic, ki jih imajo strokovnjaki držav članic zaradi 

zagotavljanja pomoči strokovnjakom Komisije v okviru nadzornih dejavnosti iz 

člena 68;

(h) usposabljanja kontrolnega osebja;

(i) financiranja drugih ukrepov, potrebnih za zagotovitev uporabe uredbe, sprejete v 

skladu s členom 68.

2. Proračunska sredstva, potrebna za namene iz odstavka 1, odobri proračunski organ vsako 

proračunsko leto.
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Člen 77

Smernice

Komisija lahko, v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 79(2), sprejme ali spremeni tehnične ali 
druge smernice za izvajanje te uredbe. Komisija lahko od Agencije zahteva, da pripravi ali sodeluje 
pri oblikovanju smernic.

Člen 78

Spremembe in izvedbeni ukrepi

1. Navedeni ukrepi, katerih namen je sprememba nebistvenih elementov te uredbe, med 

drugim z dopolnitvijo uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom iz člena 79(4):

(a) spremembe k prilogam, ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih spoznanj;

(b) spremembe uredb o zahtevah po podatkih za aktivne snovi in fitofarmacevtska 

sredstva, kot je navedeno v členu 8(1)(b) in (c), ob upoštevanju znanstvenih in 

tehničnih spoznanj;

(c) spremembe k Uredbi o enotnih načelih za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 

sredstev, kot je navedeno v členu 29(6), ob upoštevanju znanstvenih in tehničnih 

spoznanj;
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(d) uredba o odložitvi prenehanja obdobja za odobritev iz drugega pododstavka člena 17;

(e) uredba o zahtevah po podatkih za varovala in sinergiste iz člena 25(3);

(f) uredba o pripravi programa dela za varovala in sinergiste iz člena 26;

(g) vključitev dodatkov v Prilogo III, kakor je določeno v členu 27(2);

(h) podaljšanje datuma uporabe te uredbe na začasna dovoljenja iz člena 30(3);

(i) zahteve glede informacij za vzporedno trgovino, kot je navedeno v členu 52(4);

(j) pravila o pomožnih sredstvih iz člena 58(2);

(k) uredba o zahtevah po označevanju fitofarmacevtskih sredstev, kakor je določeno v 

členu 65(1);

(l) uredba o nadzoru iz tretjega pododstavka člena 68.
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2. Vsi dodatni ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se lahko sprejmejo v skladu z 

regulativnim postopkom iz člena 79(3).

3. V skladu s svetovalnim postopkom iz člena 79(2) se sprejme uredba, ki vsebuje seznam 

aktivnih snovi iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS. Te snovi se štejejo za odobrene v 

skladu s to uredbo.

Člen 79

Postopek v odboru 

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s 

členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES 

ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in 5(b) ter člen 7 

Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.



11119/8/08 REV 8 sta 122
DG B 2B SL

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec 

oziroma dva meseca.

POGLAVJE XI

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 80

Prehodni ukrepi

1. Direktiva 91/414/EGS se še naprej uporablja, ob upoštevanju postopka in pogojev za 

odobritev:

(a) za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) 

Direktive 91/414/EGS pred …*; ali

(b) za aktivne snovi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 737/20071; ali

(c) za aktivne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu 

s členom 16 Uredbe (ES) št. 33/20082; ali

(d) za aktivne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu 

s členom 6 Uredbe (ES) št. 33/2008 pred….*. 

Na podlagi preiskave, izvedene na podlagi Direktive 91/414/EGS, se uredba o odobritvi 

takšne snovi sprejme v skladu s členom 13(2) te uredbe. Za aktivne snovi iz točke (b) tega 

odstavka se ta odobritev ne šteje kot obnovitev odobritve iz člena 14 te uredbe.

                                               

* Opomba za UL: 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
1 UL L 169, 29.6.2003, str. 10.
2 UL L 15, 18.1.2008, str. 5.
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2. Člen 13(1) do (4) ter prilogi II in III k Direktivi 91/414/EGS se še naprej uporabljajo za 

aktivne snovi, vključene v prilogo I k direktivi, in za aktivne snovi, odobrene v skladu z 

odstavkom 1 tega člena:

(a) za obdobje petih let od datuma vključitve ali odobritve za aktivne snovi, zajete s 

členom 8(2) Direktive 91/414/EGS;

(b) za obdobje desetih let od datuma vključitve ali odobritve za aktivne snovi, ki niso 

bile v prometu dne 26. julija 1993;

(c) za obdobje petih let od datuma podaljšanja vključitve ali obnovitve odobritve za 

aktivne snovi, katerih vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS se izteče do ….*. 

Ta določba se uporablja le za podatke, ki so potrebni za obnovitev odobritve in so 

bili potrjeni kot skladni z načeli dobre laboratorijske prakse, do…*.

                                               

* Opomba za UL: 24 mesecev po datumu objave te uredbe. 
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3. Če se člen 13 Direktive 91/414/EGS uporablja na podlagi odstavka 1 ali odstavka 2 tega 

člena, zanj veljajo vsa posebna pravila v zvezi z Direktivo 91/414/EGS, ki so določena v 

Aktu o pristopu, s katerim je država članica pristopila k Skupnosti.

4. Za aktivne snovi, katerih prva odobritev preteče …*, predloži proizvajalec aktivne snovi 

vlogo iz člena 14 državi članici, pri čemer pošlje en izvod drugim državam članicam, 

Komisiji in Agenciji, najpozneje dve leti pred iztekom prve odobritve.

5. V zvezi z vlogami za registracijo fitofarmacevtskih sredstev

(a) v skladu s členom 4 Direktive 91/414/EGS, ki se v državah članicah še obravnavajo, 

ali

(b) ki jih je treba po vključitvi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ali odobritvi v skladu 

z odstavkom 1 tega člena spremeniti ali preklicati,

na…** sprejme odločitev na podlagi nacionalne zakonodaje, ki je bila v veljavi pred tem 

datumom.

Po tej odločitvi se začne uporabljati ta uredba.

6. Sredstva, označena v skladu s členom 16 Direktive 91/414/EGS, se lahko dajejo v promet 

še …***.

                                               

* Opomba za UL: 36 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
** Opomba za UL: 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
*** Opomba za UL: 66 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
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7. Komisija v …* pripravi seznam snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ki 

izpolnjujejo merila, določena v točki 4 Priloge II k tej uredbi, in za katera se uporabljajo 

določbe člena 50 te uredbe.

Člen 81

Odstopanja za varovala in sinergiste,

dodatke in pomožna sredstva

1. Z odstopanjem od odstavka 28(1) lahko država članica v petih letih po sprejetju programa 

iz člena 26 odobri dajanje v promet na svojem ozemlju fitofarmacevtskih sredstev, ki 

vsebujejo varovala in sinergiste, ki niso bili odobreni, vendar so vključeni v program.

2. Z odstopanjem od člena 27 in brez poseganja v zakonodajo Skupnosti lahko države članice 

nacionalne določbe za dodatke, ki niso zajete v Prilogi III, do …*.

Če država članica po …*, upravičeno meni, da bo dodatek, ki ni vključenv Prilogo III, 

verjetno resno ogrožal zdravje ljudi in živali ali bo resno škodoval okolju, lahko na svojem 

ozemlju začasno prepove ali omeji uporabo zadevnega dodatka. O tem nemudoma obvesti 

druge države članice in Komisijo ter navede razloge za svojo odločitev. Uporablja se člen 

71.

                                               

* Opomba za UL: 78 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
* Opomba za UL: 78 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
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3. Z odstopanjem od člena 58(1) lahko države članice do sprejetja podrobnih pravil iz 

člena 58(2) uporabijo nacionalne določbe za registracijo pomožnih sredstev.

Člen 82

Klavzula o pregledu

Do…*, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju medsebojnega 
priznavanja registracij ter zlasti o uporabi določb iz člena 36(3) in člena 50(2) s strani držav članic, 
o razdelitvi držav članic Skupnosti na tri cone in uporabi meril za odobritev aktivnih snovi, varoval 
in sinergistov v skladu s Prilogo II ter o njihovem vplivu na diverzifikacijo in konkurenčnost 
kmetijskega sektorja ter na zdravje ljudi in na okolje. Poročilu lahko po potrebi predloži ustrezne 
zakonodajne predloge za spremembo teh določb.

Člen 83

Razveljavitev

Brez poseganja v člen 80, Direktivi 79/117/EGS in 91/414/EGS, kakor sta bili spremenjeni z akti, 
naštetimi v Prilogi V, prenehata veljati…**, brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki 
za prenos v nacionalno zakonodajo in uporabo direktiv iz navedene priloge.

                                               

* Opomba za UL: 60 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
* Opomba za UL: 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.
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Sklicevanje na razveljavljeni direktivi se razume kot sklicevanje na to uredbo. Zlasti sklici v drugih 
zakonodajnih aktih Skupnosti, kakor je Uredba (ES) št. 1782/2003, ali na člen 3 Direktive 
91/414/EGS, se razumejo kot sklicevanja na člen 55 te uredbe.

Člen 84

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Do…* Komisija sprejme:

(a) uredbo s seznamom aktivnih snovi, ki so v času objave zadevne uredbe že odobrene;

(b) uredbo o zahtevah po podatkih za aktivne snovi, kakor je navedeno v členu 8(1)(b);

(c) uredbo o zahtevah po podatkih za fitofarmacevtska sredstva, kakor je navedeno v 

členu 8(1)(c);

(d) uredbo o enotnih načelih za oceno tveganja fitofarmacevtskih sredstev, kakor je navedeno 

v členu 36;

                                               

* Opomba za UL: 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.
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(e) uredbo o zahtevah glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev, kakor je navedeno v 

členu 65(1).

Ta uredba se uporablja od …*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V .. ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

                                               

* Opomba za UL: 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.
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PRILOGA I

Opredelitev con za registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz člena 3(15) 

Cona A – sever

V to cono sodijo naslednje države članice:

Danska, Estonija, Latvija, Litva, Finska, Švedska

Cona B – osrednji del

V to cono sodijo naslednje države članice:

Belgija, Češka, Nemčija, Irska, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Romunija, 
Slovenija, Slovaška, Združeno kraljestvo

Cona C – jug

V to cono sodijo naslednje države članice:

Bolgarija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Malta, Portugalska
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PRILOGA II

Postopek in merila za odobritev aktivnih snovi,

varoval in sinergistov v skladu s poglavjem II

1. Ocenjevanje

1.1. Med postopkom ocenjevanja in odločanja iz členov 4 do 21 država članica 

poročevalka in Agencija sodelujeta z vlagatelji vlog, da se hitro rešijo kakršna koli 

vprašanja v zvezi z dokumentacijo ali da se na začetni stopnji opredelijo kakršne koli 

dodatne razlage ali študije, potrebne za oceno dokumentacije, vključno z 

informacijami na podlagi katerih je odveč omejevanje odobritve, ali sprememba 

kakršnih koli predlaganih pogojev uporabe fitofarmacevtskega sredstva ali 

spremembe njegove narave ali sestave za zagotovitev popolnega izpolnjevanja

zahtev iz te uredbe.

1.2. Ocena Agencije in države članice poročevalke mora temeljiti na znanstvenih načelih, 

ob upoštevanju izvedenskih mnenj.

1.3. Med postopkom ocenjevanja in odločanja iz členov 4 do 21 države članice in 

Agencija, kjer je to ustrezno, upoštevajo kakršne koli dodatne smernice, oblikovane 

v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, za namene 

izboljšanja ocene tveganja.
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2. Splošna merila za odločanje

2.1. Določbe iz člena 4 so izpolnjene le, če se na podlagi predložene dokumentacije 

pričakuje, da bo registracija v vsaj eni državi članici mogoča za vsaj eno 

fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, za vsaj eno od 

reprezentativnih uporab.

2.2. Predložitev dodatnih informacij

Načeloma se aktivna snov, varovalo ali sinergist odobri le, če se predloži popolna 

dokumentacija.

V izjemnih primerih se aktivna snov, varovalo ali sinergist lahko odobri, čeprav 

nekatere informacije še niso predložene, če:

(a) so bile zahteve po podatkih po predložitvi dokumentacije spremenjene ali 

podrobneje opredeljene ali

(b) so informacije potrditvene narave, torej takšne, na podlagi katerih se lahko 

potrdi odločitev.

2.3. Omejitve odobritve

Kadar je to potrebno, je odobritev lahko predmet od pogojev in omejitev iz člena 6.
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Če država članica poročevalka meni, da v predloženi dokumentaciji manjkajo 

nekatere informacije in to pomeni, da se aktivna snov lahko odobri le z omejitvami, 

čim prej obvesti vlagatelja, da pridobi več informacij, ki lahko omogočijo preklic teh 

omejitev.

3. Merila za odobritev aktivne snovi

3.1. Dokumentacija

Dokumentacija, predložena v skladu s členom 7(1), kjer je to ustrezno vključuje 

informacije, potrebne za določitev sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), dopustne 

ravni izpostavljenosti izvajalca (AOEL) in akutnega referenčnega odmerka (ARfD).

V primeru aktivne snovi, varovala ali sinergista, katere/-ga ena ali več 

reprezentativnih rab vključuje uporabo na pridelkih, namenjenih za prehrano ali 

krmo, ali posredno povzroča ostanke v hrani ali krmi, vključuje dokumentacija, 

predložena v skladu s členom 7(1), informacije, potrebne za izvedbo ocene tveganja 

in za namene izvrševanja.

Dokumentacija zlasti:

(a) omogoča opredelitev kakršnih koli problematičnih ostankov;

(b) zanesljivo predvidi ostanke v hrani in krmi, vključno s posevki, ki sledijo v 

kolobarju;

(c) zanesljivo predvidi, kjer je to primerno, ustrezno vrednost ostankov, ki odraža

učinke predelave in/ali mešanja;
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(d) omogoča opredelitev in določitev mejne vrednosti ostankov za rastlinske 

proizvode z ustreznimi metodami, ki se na splošno uporabljajo za rastlinske 

proizvode, in – kjer je to primerno – za proizvode živalskega izvora, če se z 

rastlinskim proizvodom ali njegovimi deli hranijo živali;

(e) omogoča opredelitev, kjer je to ustrezno, faktorjev koncentracije ali razredčitve 

zaradi predelave in/ali mešanja.

Dokumentacija, predložena v skladu s členom 7(1) je zadostna, da, kjer je to 

ustrezno, omogoči oceno usode in porazdelitve aktivne snovi v okolju in njenega 

vpliva na neciljne vrste.

3.2. Učinkovitost

Aktivna snov sama ali v povezavi z varovalom ali sinergistom se odobri le, če je bilo 

za eno ali več reprezentativnih rab ugotovljeno, da je fitofarmacevtsko sredstvo po 

uporabi v skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob upoštevanju realnih pogojev 

uporabe dovolj učinkovito. Ta zahteva se oceni glede na enotna načela za oceno in 

registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz člena 29(6).
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3.3. Pomen metabolitov

Kjer je to primerno, predložena dokumentacija zadostuje, da se določi toksikološki, 

ekotoksikološki ali okoljski pomen metabolitov.

3.4. Sestava aktivne snovi, varovala ali sinergista.

3.4.1.Specifikacija opredeljuje najmanjšo stopnjo čistosti, vrsto in največjo vsebnost 

nečistoč, in kjer relevantno, izomerov/diastereoizomerov in aditivov ter 

vsebnost nečistoč, ki so toksikološko, ekotoksikološko ali okoljsko nevarne, v 

dovoljenih mejah.

3.4.2.Specifikacija je – kakor je ustrezno – v skladu z ustrezno specifikacijo FAO, če 

takšna specifikacija obstaja. Vendar se lahko sprejmejo strožje specifikacije, če 

je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi ali živali ali okolja.

3.5. Analizne metode

3.5.1.Analizne metode za aktivne snovi, varovala ali sinergiste, kakor se proizvajajo, 

in metode določitve nečistoč, ki so toksikološko, ekotoksikološko ali okoljsko 

nevarne ali so prisotne v količinah, večjih od 1 g/kg v aktivni snovi, varovalu 

ali sinergistu, kakor se proizvaja, so bile potrjene in so se izkazale za dovolj 

specifične, pravilno umerjene, točne in precizne.



11119/8/08 REV 8 sta 6
PRILOGA II DG B 2B SL

3.5.2.Analizne metode ostankov za aktivno snov in relevantne metabolite v 

rastlinskih, živalskih in okoljskih matrikah ter pitni vodi, kakor je primerno, so 

bile potrjene in so se izkazale za dovolj občutljive v zvezi s stopnjo nevarnosti.

3.5.3.Ocena je bila izvedena v skladu z enotnimi načeli za oceno in registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev iz člena 29(6).

3.6. Vpliv na zdravje ljudi

3.6.1.Kjer je to ustrezno, se določijo ADI, AOEL in ARfD. Pri določanju teh 

vrednosti se zagotovi ustrezna varnostni razpon v višini vsaj 100 ob 

upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter ranljivosti posebnih skupin 

prebivalstva.

3.6.2.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če na podlagi ocene testov 

višjega reda genotoksičnosti v skladu z zahtevami po podatkih o aktivnih 

snoveh, varovalih ali sinergistih, ter drugih razpoložljivih podatkov in 

informacij, vključno s pregledom znanstvenih publikacij, ki jih preveri 

Agencija, v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS ni ali ne bo razvrščena 

kot mutagena kategorija 1 ali 2.
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3.6.3.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če na podlagi ocene 

preskušanja karcinogenosti, izvedene v skladu z zahtevami po podatkih o 

aktivnih snoveh, varovalih ali sinergistih, ter drugih razpoložljivih podatkov in 

informacij, vključno s pregledom strokovne literature s strani Agencije, ni ali 

ne bo razvrščena v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS kot karcinogena 

kategorija 1 ali 2, razen če je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, varovalu ali 

sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v realnih predlaganih pogojih uporabe 

zanemarljiva; tj. sredstvo se uporablja v zaprtih sistemih ali v drugih pogojih, 

kjer ni stika z ljudmi in kjer ostanki zadevne aktivne snovi, varovala ali 

sinergista v hrani ali krmi ne presegajo privzete vrednosti v skladu s 

členom 18(1) (b) Uredbe (ES) št. 396/2005.
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3.6.4.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če na podlagi ocene 

preskušanja strupenosti za razmnoževanje, izvedene v skladu z zahtevami po 

podatkih o aktivnih snoveh, varovalih ali sinergistih, ter drugih razpoložljivih 

podatkov in informacij, vključno s pregledom strokovne literature s strani 

Agencije, ni ali ne bo razvrščena v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS 

kot strupena za razmnoževanje iz kategorije 1 ali 2, razen če je izpostavljenost 

ljudi tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v 

realnih predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva; tj. sredstvo se uporablja v 

zaprtih sistemih ali v drugih pogojih, kjer ni stika z ljudmi in kjer ostanki 

zadevne aktivne snovi, varovala ali sinergista v hrani ali krmi ne presegajo 

privzete vrednosti v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

3.6.5.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če se na podlagi ocene 

Skupnosti ali mednarodno priznanih smernic za preskušanje ali drugih 

razpoložljivih podatkov in informacij, vključno s pregledom strokovne 

literature s strani Agencije, šteje, da nima lastnosti endokrinih motilcev 

hormonov, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če je izpostavljenost ljudi

tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 

predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva; tj. sredstvo se uporablja v zaprtih 

sistemih ali v drugih pogojih, kjer ni stika z ljudmi in kjer ostanki zadevne 

aktivne snovi, varovala ali sinergista v hrani ali krmi ne presegajo privzete 

vrednosti v skladu s členom 18(1) (b) Uredbe (ES) št. 396/2005.
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3.7. Usoda in obnašanje v okolju

3.7.1.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če ne šteje za obstojno 

organsko onesnaževalo (POP).

Snov, ki izpolnjuje vsa tri spodaj navedena merila, je POP:

3.7.1.1. Obstojnost:

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje kriterij za obstojnost, kjer 

obstaja dokaz, da je čas razgradnje 50% (DT50) v vodi daljši od dveh 

mesecev ali da je njegov DT50 v zemlji daljši od šestih mesecev ali da je 

njegov DT50 v usedlini daljši od šestih mesecev ter

3.7.1.2. Bioakumulacija:

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje kriterij za bioakumulacijo, 

kjer je:

- dokaz, da je njegov faktor bio-koncentracije ali faktor 

bioakumulacije v vodnih vrstah večji od 5 000 ali, če ni takšnih 

podatkov, da je vrednost log Ko/w večja od 5; ali

- dokaz, da aktivna snov, varovalo ali sinergist predstavljajo druge 

razloge za nevarnost, kot je visoka stopnja bioakumulacije v drugih 

neciljnih vrstah, visoka toksičnost ali ekotoksičnost ter
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3.7.1.3. možnost prenosa v okolju na velike razdalje:

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje potencial za prenos v 

okolju na velike razdalje kjer:

- so izmerjene ravni aktivne snovi, varovala ali sinergista na 

lokacijah, oddaljenih od kraja izpusta snovi, lahko potencialno 

nevarne;

- spremljanje podatkov kaže, da je do prenosa aktivne snovi, 

varovala ali sinergista v okolju na velike razdalje, z možnostjo 

prenosa v sprejemno okolje, lahko prišlo po zraku, vodi ali s 

selivskimi vrstami; ali

- lastnosti vpliva na okolje in/ali rezultati modelov kažejo, da aktivna 

snov, varovalo ali sinergist lahko povzroči prenos v okolju na 

velike razdalje z zrakom, vodo ali selivskimi vrstami, z možnostjo 

prenosa v sprejemno okolje na lokacijah, oddaljenih od kraja 

izpusta snovi. Pri aktivni snovi, varovalu ali sinergistu, ki se 

prenaša pomembno z zrakom, mora biti DT50 v zraku daljši od 

dveh dni.

3.7.2.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če ne šteje za obstojno, 

bioakumulativno in strupeno snov, (PBT).

Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila, navedena spodaj, je snov z lastnostmi PBT.
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3.7.2.1. Obstojnost

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje merilo obstojnosti, če:

– razpolovna doba v morski vodi traja več kot 60 dni, ali

– razpolovna doba v sladki vodi ali rečnih ustjih traja več kot 40 dni 

ali

– razpolovna doba v morski usedlini traja več kot 180 dni ali

– razpolovna doba v sedimentu sladke vode ali rečnih ustjih traja več 

kot 120 dni, ali

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 120 dni.

Ocena obstojnosti v okolju temelji na razpoložljivih podatkih o 

razpolovni dobi, ki so zbrani v skladu z ustreznimi pogoji, ki jih opiše

vlagatelj.

3.7.2.2. Bioakumulacija

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje merilo bioakumulacije, če 

je faktor koncentracije v organizmih večji od 2 000.

Ocena bioakumulacije temelji na izmerjenih podatkih o koncentraciji v 

vodnih vrstah. Lahko se uporabijo podatki o sladkovodnih in morskih 

vrstah.
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3.7.2.3. Toksičnost

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje merilo toksičnosti, če:

– je dolgoročna koncentracija neopaženih učinkov pri morskih ali 

sladkovodnih organizmih manjša od 0,01 mg/l ali

– je snov razvrščena kot rakotvorna (kategorija 1 ali 2), mutagena 

(kategorija 1 ali 2), ali strupena za razmnoževanje (kategorija 1, 2, 

ali 3) ali

– obstajajo drugi dokazi kronične strupenosti, kot opredeljujejo 

klasifikacije: T, R48, ali Xn, R48 v skladu z Direktivo 67/548/EGS.

3.7.3.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če ne šteje za zelo 

obstojno snov in snov, v kateri je bioakumulacija zelo velika (vPvB).

Snov, ki izpolnjuje obe spodaj navedeni merili, je snov z lastnostmi 

vPvB.
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3.7.3.1. Obstojnost

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje merilo velike obstojnosti, 

če:

– razpolovna doba v morski, sladki vodi ali rečnih ustjih traja več kot 

60 dni ali

– razpolovna doba v sedimentu morske, sladke vode ali rečnih ustjih 

traja več kot 180 dni ali

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 180 dni.

3.7.3.2. Bioakumulacija

Aktivna snov, varovalo ali sinergist izpolnjuje merilo velike 

bioakumulacije, če je faktor koncentracije v organizmih večji od 5 000.
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3.8. Ekotoksikologija

3.8.1.Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če ocena tveganja prikaže 

tveganja, ki so sprejemljiva v skladu z merili, določenimi v enotnih načelih za 

oceno in registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz člena 29(6), pod realnimi 

predlaganimi pogoji uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno 

snov, varovalo ali sinergist. Ocena mora upoštevati resnost učinkov, 

nezanesljivost podatkov in število skupin organizmov, za katere se pričakuje, 

da bo nameravana uporaba aktivne snovi, varovala ali sinergista nanje 

škodljivo vplivala.

3.8.2.Aktivna snov se odobri le, če na podlagi ocene Skupnosti ali mednarodno 

priznanih smernic za preskušanje ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih 

motilcev hormonov, ki lahko škodljivo vplivajo na neciljne organizme, razen 

če je izpostavljenost neciljnega organizma tej aktivni snovi v 

fitofarmacevtskem sredstvu, v realnih predlaganih pogojih uporabe 

zanemarljiva.

3.9. Opredelitev ostanka

Aktivna snov, varovalo ali sinergist se odobri le, če se lahko, kjer je to ustrezno, 

določi definicija ostanka za namene ocene tveganja in za namene izvrševanja.
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3.10. Usoda in obnašanje glede podtalnice

Aktivna snov se odobri le, če je bilo za eno ali več reprezentativnih rab ugotovljeno, 

da se – po uporabi fitofarmacevtskega sredstva v skladu z realnimi pogoji uporabe –

predvidena koncentracija aktivne snovi ali metabolitov, razgradnih ali reakcijskih 

produktov v podtalnici sklada z zadevnimi merili enotnih načel za oceno in 

registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz člena 29(6).

4. Možna snov za zamenjavo

Aktivna snov se odobri kot možna snov za zamenjavo v skladu s členom 24, kadar je 

izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

– njene vrednosti ADI, ARfD ali AOEL so bistveno nižje od vrednosti večine 

odobrenih aktivnih snovi znotraj skupine snovi/kategorij rabe;

– izpolnjuje dve merili, ki opredeljujeta snov z lastnostmi PBT;

– obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo kritičnih učinkov (kot so razvojni 

nevrotoksični ali imunotoksični učinki), ki skupaj z vzorci uporabe/izpostavljenosti 

povzročijo primere uporabe, ki lahko še vedno zbujajo skrb, npr. visoko raven 

tveganja za podtalnico; kljub zelo omejevalnim ukrepom za obvladovanje tveganja 

(kot so obsežna osebna zaščitna oprema ali zelo široki varovalni pasovi);
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– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov;

– je ali bo razvrščena v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS kot karcinogena 

snov iz kategorije 1 ali 2, če snov ni bila izključena v skladu z merili iz točke 3.6.3;

– je ali bo razvrščena v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS kot snov, strupena 

za razmnoževanje, iz kategorije 1 ali 2, če snov ni bila izključena v skladu z merili iz 

točke 3.6.4;

– če se na podlagi ocene preskušanj v skladu s smernicami Skupnosti ali mednarodno 

priznanimi smernicami ali drugih razpoložljivih podatkov in informacij, ki jih preveri 

Agencija, šteje, da ima lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki lahko škodljivo 

vplivajo na ljudi, v primeru, da snov ni bila izključena v skladu z merili iz točke 

3.6.5.

5. Aktivne snovi z majhnim tveganjem

Aktivna snov ne šteje za aktivno snov z majhnim tveganjem, kadar je ali mora biti v skladu 

z Direktivo 67/548/EGS razvrščena kot vsaj ena od naslednjih kategorij:

– rakotvorna;

– mutagena;

– strupena za razmnoževanje;
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– snov, ki povzroča preobčutljivost;

– strupena ali zelo strupena;

– eksplozivna;

– jedka.

Prav tako ne šteje za aktivno snov z majhnim tveganjem, če:

– je obstojna (razpolovna doba v zemlji je več kot 60 dni), ali

– je faktor biokoncentracije večji od 100, ali

– se šteje, da je endokrilni motilec.
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PRILOGA III

Seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva iz člena 27
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PRILOGA IV

Primerjalna ocena v skladu s členom 50

1. Pogoji za primerjalno oceno

Če se obravnava zavrnitev ali preklic registracije fitofarmacevtskega sredstva v korist 

drugega fitofarmacevtskega sredstva ali nekemične kontrolne ali preventivne metode, v 

nadaljevanju: "zamenjava", mora alternativa ob upoštevanju znanstvenih in tehničnih 

spoznanj pokazati bistveno manjše tveganje za zdravje ali okolje. Ocena alternative se 

izvede, da se dokaže, ali se lahko uporablja s podobnimi učinki na ciljni organizem ter brez 

bistvene gospodarske in praktične izgube za uporabnika.

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic registracije so:

(a) zamenjava se izvede le, če so druge metode ali kemijska raznolikost aktivnih snovi 

zadostne za čim večje zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem organizmu; ter

(b) zamenjava se izvede le za fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba pomeni 

bistveno višjo raven tveganja za zdravje ljudi ali okolje; ter

(c) zamenjava se izvede šele po tem, ko se po potrebi omogoči pridobivanje praktičnih 

izkušenj, če še niso na voljo.
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2. Občutne razlike v tveganju

Občutne razlike v tveganju za vsak primer posebej opredelijo pristojni organi. Upoštevajo 

se lastnosti aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva ter možnost izpostavljenosti 

različnih podskupin prebivalstva (poklicni ali nepoklicni uporabniki, navzoče osebe, 

delavci, prebivalci, posebne ranljive skupine ali potrošniki) neposredno ali posredno preko 

hrane, krme, pitne vode ali okolja. Upoštevati je treba tudi druge dejavnike, kot sta strogost 

uvedenih omejitev uporabe in predpisana osebna zaščitna oprema.

Po potrebi se v zvezi z okoljem za občutno razliko v tveganju šteje faktor z vrednostjo 

najmanj 10 za TER (razmerje toksičnost/izpostavljenost) različnih fitofarmacevtskih 

sredstev.

3. Bistvene praktične ali gospodarske izgube

Bistvena praktična ali gospodarska izguba za uporabnika je opredeljena kot znatna 

oslabitev delovnih praks ali poslovne dejavnosti, ki jo je mogoče izmeriti in posledično ne 

omogoča ohranjanja ustreznega nadzora nad ciljnim organizmom. Do takšne znatne 

oslabitve lahko pride v primeru, kadar niso na voljo ali niso ekonomsko izvedljive nobene 

tehnične zmogljivosti za uporabo alternative.

Če primerjalna ocena pokaže, da lahko omejitve in/ali prepovedi uporabe 

fitofarmacevtskega sredstva povzročijo takšno izgubo, se bo to upoštevalo pri odločanju. 

Te razmere je treba utemeljiti.
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PRILOGA V

Razveljavljene direktive in njihove zaporedne spremembe iz člena 83

A. Direktiva 91/414/EGS

Akti, ki spreminjajo Direktivo 91/414/EGS Rok za prenos

Direktiva 93/71/EGS 3. avgust 1994

Direktiva 94/37/ES 31. julij 1995

Direktiva 94/79/ES 31. januar 1996

Direktiva 95/35/ES 30. junij 1996

Direktiva 95/36/ES 30. april 1996

Direktiva 96/12/ES 31. marec 1997

Direktiva 96/46/ES 30. april 1997

Direktiva 96/68/ES 30. november 1997

Direktiva 97/57/ES 1. oktober 1997

Direktiva 2000/80/ES 1. julij 2002

Direktiva 2001/21/ES 1. julij 2002
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Direktiva 2001/28/ES 1. avgust 2001

Direktiva 2001/36/ES 1. maj 2002

Direktiva 2001/47/ES 31. december 2001

Direktiva 2001/49/ES 31. december 2001

Direktiva 2001/87/ES 31. marec 2002

Direktiva 2001/99/ES 1. januar 2003

Direktiva 2001/103/ES 1. april 2003

Direktiva 2002/18/ES 30. junij 2003

Direktiva 2002/37/ES 31. avgust 2003

Direktiva 2002/48/ES 31. december 2002

Direktiva 2002/64/ES 31. marec 2003

Direktiva 2002/81/ES 30. junij 2003

Direktiva 2003/5/ES 30. april 2004

Direktiva 2003/23/ES 31. december 2003

Direktiva 2003/31/ES 30. junij 2004

Direktiva 2003/39/ES 30. september 2004

Direktiva 2003/68/ES 31. marec 2004
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Direktiva 2003/70/ES 30. november 2004

Direktiva 2003/79/ES 30. junij 2004

Direktiva 2003/81/ES 31. januar 2005

Direktiva 2003/82/ES 30. julij 2004

Direktiva 2003/84/ES 30. junij 2004

Direktiva 2003/112/ES 30. april 2005

Direktiva 2003/119/ES 30. september 2004

Uredba št. 806/2003 -

Direktiva 2004/20/ES 31. julij 2005

Direktiva 2004/30/ES 30. november 2004

Direktiva 2004/58/ES 31. avgust 2005

Direktiva 2004/60/ES 28. februar 2005

Direktiva 2004/62/ES 31. marec 2005

Direktiva 2004/66/ES 1. maj 2004

Direktiva 2004/71/ES 31. marec 2005

Direktiva 2004/99/ES 30. junij 2005

Direktiva 2005/2/ES 30. september 2005
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Direktiva 2005/3/ES 30. september 2005

Direktiva 2005/25/ES 28. maj 2006

Direktiva 2005/34/ES 30. november 2005

Direktiva 2005/53/ES 31. avgust 2006

Direktiva 2005/54/ES 31. avgust 2006

Direktiva 2005/57/ES 31. oktober 2006

Direktiva 2005/58/ES 31. maj 2006

Direktiva 2005/72/ES 31. december 2006

Direktiva 2006/5/ES 31. marec 2007

Direktiva 2006/6/ES 31. marec 2007

Direktiva 2006/10/ES 30. september 2006

Direktiva 2006/16/ES 31. januar 2007

Direktiva 2006/19/ES 30. september 2006

Direktiva 2006/39/ES 31. julij 2007

Direktiva 2006/41/ES 31. januar 2007

Direktiva 2006/45/ES 18. september 2006

Direktiva 2006/64/ES 31. oktober 2007

Direktiva 2006/74/ES 30. november 2007

Direktiva 2006/75/ES 31. marec 2007

Direktiva 2006/85/ES 31. januar 2008

Direktiva 2006/104/ES 1. januar 2007
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Direktiva 2006/131/ES 30. junij 2007

Direktiva 2006/132/ES 30. junij 2007

Direktiva 2006/133/ES 30. junij 2007

Direktiva 2006/134/ES 30. junij 2007

Direktiva 2006/135/ES 30. junij 2007

Direktiva 2006/136/ES 30. junij 2007

Direktiva 2007/5/ES 31. marec 2008

Direktiva 2007/6/ES 31. julij 2007

Direktiva 2007/21/ES 12. december 2007

Direktiva 2007/25/ES 31. marec 2008

Direktiva 2007/31/ES 1. september 2007

Direktiva 2007/50/ES 31. maj 2008

Direktiva 2007/52/ES 31. marec 2008

Direktiva 2007/76/ES 30. april 2009

Direktiva 2008/40/ES 30. april 2009

Direktiva 2008/41/ES 30. junij 2009

Direktiva 2008/45/ES 8. avgust 2008

Direktiva 2008/66/ES 30. junij 2009
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B. Direktiva 79/117/EGS

Akti, ki spreminjajo Direktivo 79/117/EGS Rok za prenos

Direktiva 83/131/EGS 1. oktober 1984

Direktiva 85/298/EGS 1. januar 1986

Direktiva 86/214/EGS -

Direktiva 86/355/EGS 1. julij 1987

Direktiva 87/181/EGS 1. januar 1988 in 1. januar 1989

Direktiva 87/477/EGS 1. januar 1988

Direktiva 89/365/EGS 31. december 1989

Direktiva 90/335/EGS 1. januar 1991

Direktiva 90/533/EGS 31. december 1990 in 30. september 1990

Direktiva 91/118/EGS 31. marec 1992

Uredba (ES) št. 807/2003 -

Uredba (ES) št. 850/2004 -
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I. UVOD

1. Komisija je 19. julija 2006 predložila Svetu predlog uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet1. Predlog temelji na členih 37(2) in 

152(4)(b) Pogodbe.

2. Evropski parlament je mnenje sprejel v prvi obravnavni 23. oktobra 20072. Ekonomsko-

socialni odbor in Odbor regij sta mnenji dala 14. marca oziroma 1. februarja 2007.

3. Svet je 15. septembra 2008 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe.

II. CILJI

Predlog nadomešča Direktivo 91/414/EGS in njegov cilj je doseči
– boljšo zaščito ljudi, živali in okolja glede registracije in dajanja fitofarmacevtskih 

sredstev v promet;
– boljšo usklajenost in dostopnost fitofarmacevtskih sredstev; in
– posodobitev in poenostavitev postopkov za odobritev aktivnih snovi in registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev.

Najpomembnejši elementi se nanašajo predvsem na:
– odobritev aktivnih snovi na ravni EU v skladu z bolj jasnimi in strožjimi merili, ki bodo 

iz trga izključila zelo nevarne snovi;

– sistem priznavanja registracij med državami članicami, ki pripadajo isti coni, s tem, da 
je ozemlje EU razdeljeno na tri cone s podobnimi kmetijskimi, podnebnimi in 
okoljskimi pogoji;

– postopek za snovi in fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem;

– opredelitev vloge Evropske agencije za varnost hrane (EFSA); in

– določbe za izogibanje nepotrebnih poskusov na živalih.

Svet je uvedel nove določbe o vzporednem trgovanju, tretiranju semen in vzpostavitvi 
nacionalne začasne registracije.

                                               
1 Spremenjeni predlog je bil predložen 11. marca 2008.
2 14184/07.
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE

Svet je v celoti vključil naslednje spremembe: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 

157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 in 301.

Deloma ali načelno je vključil tudi spremembe 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 

34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 

130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 

190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 in 305.

Spremembe 1, 2, 3, 8, 15–17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 68-

69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117–118, 120, 127-

129, 132, 135, 137–139, 142, 144, 146–148, 150, 152, 154,158, 161-162, 164-166, 168, 

171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204–205, 207–208, 211, 214, 216, 219, 221-222, 

226, 228–230, 232, 235-242, 245–246, 249–250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 

299, 303 in 304 niso vključene v skupno stališče, saj ima Svet enako mnenje kot 

Komisija.
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Spremembe 7, 9, 11, 20–21, 24–26, 36, 49–51, 53, 56, 57, 75–76, 9294, 98–100, 107–

108, 114–116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 

218, 220, 224–225, 244, 252, 274 in 297, ki jih je Komisija sprejela v celoti ali deloma, 

niso vključene v skupno stališče, ker ima Svet drugačno mnenje kot Komisija.

Nekatere spremembe, kot je 281 (začasna registracija), 90 (obdobje podaljšanja za 

odobritev aktivnih snovi), 198 (varstvo podatkov za študije, potrebne za obnovo ali 

revizijo registracije), 210 (tajnost imen in naslovov oseb, vključenih v testiranje 

vretenčarjev) in 223 (povračilo stroškov držav članic) so bile v celoti ali delno 

vključene v skupno stališče, čeprav jih Komisija sprva ni sprejela.

Skupno stališče vsebuje spremembe, ki jih Evropski parlament ni predvidel; v njih so 

obravnavana številna vprašanja, ki so jih med pogajanji izpostavile države članice. 

Vnesenih je bilo tudi več tehničnih in redakcijskih sprememb zaradi določitve področja 

uporabe nekaterih določb, jasnejšega besedila uredbe ter tudi zagotovitve pravne 

varnosti ali zaradi večje skladnosti z drugimi akti Skupnosti.

Komisija je sprejela skupno stališče, o katerem se je dogovoril Svet.
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2. POSEBNE OPOMBE

a) Določbe v izvirnem predlogu

 Pravna podlaga

Svet je menil, da je pravilna pravna podlaga člen 95, ker je glavni namen uredbe 

zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga s fitofarmacevtskimi sredstvi. Svet pa se 

je kot gesto do Komisije odločil sprejeti dvojno pravno podlago vključno s 

členom 37(2).

 Opredelitev pojmov

Svet je prevzel tiste spremembe, ki zagotavljajo ustrezne pojasnitve besedila opredelitev 

ali ki so bile bistvenega pomena, ker so bile v besedilo vključene nove določbe (npr. 

spremembe 41, 45, 46). Vendar je v nekaterih primerih Svet v člene z določbami za 

navedena področja raje vključil nove določbe (npr. opredelitve vzporednega trgovanja, 

identičnega, države članice poročevalke ali nizkega tveganja). Svet je iz predloga 

Komisije črtal opredelitev celovitega zatiranja škodljivcev in je namesto tega v člen 52 

vstavil povezavo z direktivo o trajnostni rabi pesticidov. Ni mogel vključiti 

spremembe 53, saj je menil, da dajanje prednosti nekemičnim metodam ni bistven 

element dobre prakse varstva rastlin.

Svet je tudi vstavil več dodatnih opredelitev, kot je "imetnik registracije", "poklicni 

uporabnik", "manjša uporaba", "rastlinjak", "tretiranje po spravilu", "biološka 

raznovrstnost", "pristojni organ", "oglaševanje", "ustrezni metaboliti" in "nečistoče". 

Podrobno je opredelil izraze "živali" in "integrirano varstvo rastlin pred škodljivci".
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 Odobritev aktivnih snovi

Svet je v člen 4 vstavil stopenjski pristop pri ocenjevanju meril, določenih v Prilogi II, 

pri čemer bi bilo treba najprej preveriti točke 3.6.2 do 3.6.4 in 3.7 navedene priloge, 

potem pa šele preučiti ostala merila.

Enako kot Parlament je Svet trdno prepričan, da je treba navesti stroga merila za 

odobritev aktivne snovi, da se zaščiti zdravje ljudi in okolje.

Svet je v točki 3.6 Priloge II uvedel jasno opredelitev zanemarljive izpostavljenosti 

karcinogenim snovem, endokrinim motilcem ali snovem, strupenim za razmnoževanj, 

ter je določil, da bi bilo treba prepovedati aktivne snovi mutagene kategorije 1 ali 2, tudi 

če je bil stik ljudi s temi snovmi zanemarljiv. Kljub temu pa je bil mnenja, da je 

potrebno za izredne primere uvesti časovno omejeno klavzulo o odstopanju za tiste 

snovi, ki so bistvenega pomena za zaščito pridelka, tudi če ne izpolnjujejo pogojev.

Svet se ne more strinjati s stališčem Evropskega parlamenta, da bi bilo treba aktivne 

snovi z nevrotoksičnimi ali imunotoksičnimi lastnostmi izključiti, se je pa strinjal, da jih 

bo preučil kot možne za nadomestitev.

Enako kot Parlament je Svet nasprotoval neomejenemu podaljševanju odobritve 

aktivnih snovi, kot predlaga Komisija, ampak je določil obdobje največ 15 let, namesto 

10, kot je to zahteval Parlament v spremembi 90.

 Postopki

Svet si je prizadeval za nadaljnjo racionalizacijo postopkov za odobritev aktivnih snovi 

in registracijo fitofarmacevtskih sredstev. Posebno pozornost je namenil skrajšanju 

rokov in bolj natančni opredelitvi vlog različnih zadevnih akterjev (države članice, 

Komisija, Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)). Svet je tako v celoti ali deloma 

sprejel številne spremembe Evropskega parlamenta v tej smeri in zavrnil druge, ki bi 

bodisi povzročile nepotrebne zamude, kot je del spremembe 141, bodisi ne bi zagotovile 

dovolj časa za ustrezno dokončanje nekaterih faz postopkov (npr. sprememba 86).
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 Aktivne snovi z majhnim tveganjem

Svet je podobno kot Parlament menil, da je koristno nadalje pojasniti pojem "majhno 

tveganje", vendar je namesto, da bi dodal opredelitev v členu 3 ali dodatne pojasnitve v 

členu 22, kot je predlagal Evropski parlament (spremembi 43 in 301), vstavil 

podrobnejša merila v Prilogo II.

Kar zadeva varstvo podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih z majhnim tveganjem, je 

Svet podaljšal obdobje varstva na največ 13 let, ne pa na 15 let, kot je predlagal 

Evropski parlament (sprememba 287). Če se registracija fitofarmacevtskega sredstva z 

majhnim tveganjem razširi na manjše uporabe, bi se lahko obdobje varstva podatkov 

nato podaljšalo do največ 15 let.

 Možne snovi za zamenjavo

Svet je prav tako pojasnil merila za aktivne snovi, ki se opredelijo kot možne snovi za 

zamenjavo. Svet je menil, da je treba podaljšati obdobje odobritve s 7 na 10 let, zato ni 

sprejel spremembe 106.

Svet se ni mogel strinjati s spremembami 170, 171, 173, celotno 251 in 253, ki 

razširjajo zlasti primerjalno oceno na vsa fitofarmacevtska sredstva. Besedilo člena 48 

je bilo kljub temu preoblikovano, da bi državam članicam dali možnost, da v izjemnih 

primerih ne registrirajo fitofarmacevtskega sredstva, ki ne vsebuje možne snovi za 

zamenjavo ali snovi z majhnim tveganjem, ali da omejijo njegovo uporabo, če obstaja 

nekemična metoda.
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 Vzajemno priznavanje registracij

Svet ni mogel sprejeti sprememb, ki so povezane z registracijo po conah in vzajemnim 

priznavanjem (zlasti spremembe 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 in 230). 

Nasprotno, Svet je potrdil delitev na cone registracije, kot je predlagala Komisija, in 

sistem obveznega vzajemnega priznavanja registracij, saj meni, da je to dobra priložnost 

za zagotovitev zmanjšanja upravnega bremena ter hitro in večjo razpoložljivost 

fitofarmacevtskih sredstev za evropske kmete. Svet je razširil ta sistem na 

fitofarmacevtska sredstva za manjše uporabe in zagotovil dodatno prožnost (tj. 

priznavanje registracij med državami članicami, ki pripadajo različnim conam, ali 

možnost, da za registracijo zaprosi profesionalna organizacija).

Svet je uvedel določbe, ki določajo, da države članice uvedejo dodatne ukrepe za 

zmanjšanje tveganja, ki zadevajo njihovo ozemlje, izjemoma pa lahko zavrnejo 

registracije, podeljene v drugi državi članici, da zavarujejo zdravje ljudi ali živali ali 

okolje. Svet je prav tako vstavil klavzulo o pregledu, po kateri mora Komisija v petih 

letih po začetku veljavnosti uredbe pripraviti poročilo.

 Nacionalne začasne registracije (člen 29a)

Države članice so sklenile, da bodo ponovno uvedle začasne registracije kot prehodni 

ukrep, ker se bojijo zamud pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev. Menile so, da je 

treba novi sistem najprej preskusiti, da se preveri, ali se lahko izpolnijo roki. Nacionalne 

začasne registracije se bodo podelile le za omejeno obdobje (tri leta) in v določenih 

okoliščinah. Svet in Parlament imata o tem vprašanju precej podobno mnenje 

(sprememba 281).
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 Poskusi na živalih

Svet se je seznanil s posebnim interesom Evropskega parlamenta za izogibanje ali 

zmanjševanje poskusov na živalih (spremembe 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 

208 in 225) in jih je vključil v besedilo skupnega stališča, kjer je bilo to mogoče. 

 Postopki v odborih

Svet je spremenil predlog Komisije zaradi uskladitve z novim komitološkim 

sklepom 2006/512/ES o spremembi sklepa 1999/468/ES in uvedbi novega regulativnega 

postopka s pregledom. Svet bi lahko sprejel spremembo 109 in del spremembe 141, 

spremembe 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226, 227 pa niso bile 

sprejete. V nekaterih primerih Svet ni mogel sprejeti regulativnega postopka s 

pregledom, če so bili ukrepi, ki jih je treba sprejeti, izključno izvedbenega značaja. V 

primerih, ki zadevajo enostaven prenos zahtev, ki so že vsebovane v prilogah k 

direktivi 91/414/ES, v novo uredbo ali sprejetje nezavezujočih smernic, je Svet menil, 

da je primernejši postopek v svetovalnem odboru.

Kar zadeva spremembe 108, 221 in 225, se Svet ni strinjal s predlaganim postopkom 

(člen 251 Pogodbe). Namesto tega je menil, da je najprimernejši komitološki postopek 

"regulativni postopek s pregledom", saj bodo predpisi, sprejeti na podlagi določb iz teh 

členov, dopolnili osnovni akt z novimi nebistvenimi elementi.

b) Nove določbe, vključene v skupno stališče

Po razpravah v Svetu so bile besedilu skupnega stališča dodane določbe, ki zadevajo 

naslednja področja:
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 Tretirana semena (člen 47a)

Delegacije so menile, da je treba določbe s tega področja vstaviti zaradi zaščite prostega 

pretoka semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, v EU, razen če ne predstavljajo 

resnega tveganja za zdravje ljudi ali živali ali okolje.

 Vzporedno trgovanje

Svet je določbe o vzporednem trgovanju dodal po skoraj soglasni zahtevi držav članic. 

Svet je tako vključil spremembo 286 in prilagodil določbe o vzporednem trgovanju 

najnovejši sodni praksi. Prav tako je vključil zahtevo po uradnem nadzoru na tem 

področju.

 Pomožna sredstva

Svet je vstavil določbe, ki določajo, da je treba podrobna pravila za registracijo 

pomožnih sredstev določiti s komitološkim postopkom.

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE

Svet meni, da je skupno stališče uravnotežena in realna rešitev za vrsto vprašanj glede 

predloga Komisije ter z zanimanjem pričakuje konstruktivno razpravo z Evropskim 

parlamentom, da bi dosegli primeren dogovor o direktivi.

________________________
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IZJAVA KOMISIJE

"Komisija se zaveda, da postopek, po katerem se aktivna snov lahko odobri za največ 5 let, 

četudi ne ustreza navedenim merilom, odstopa od standardnega postopka za odobritev 

aktivnih snovi. Poudarja, da naj bi se odstopanje uporabljalo le na podlagi dokumentacije, ki 

dokazuje, da ni drugih načinov za obvladovanje resne nevarnosti za varstvo rastlin. Odločitev 

o odobritvi se sprejme po postopku v odboru, pri čemer vse države članice sodelujejo ne le pri 

ocenjevanju dosjeja o aktivni snovi, temveč tudi dokazov o tem, da druge možnosti ne 

obstajajo. Za predlagane odobritve bodo veljali strogi pogoji, vključno z ukrepi za zmanjšanje 

tveganja, ki bodo del odločitve o odobritvi; njihov cilj bo karseda zmanjšati izpostavljenost 

ljudi in okolja aktivnim snovem."
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IZJAVA KOMISIJE

"Komisija obžaluje črtanje člena 153(4)(b) Pogodbe iz navedbe pravne podlage predloga. 

Eden od glavnih ciljev predloga je zagotoviti visoko stopnjo zdravja ljudi in živali ter 

varovanje okolja.

Komisija glede na dejstvo, da vsebina doseženega kompromisa, gledano v celoti, izpolnjuje 

cilje predloga, sprejema skupno stališče Sveta, da bi omogočila napredek v zakonodajnem 

postopku in da bi bila predlagana uredba pravočasno sprejeta.

Če bo Evropski parlament v drugi obravnavi v navedbo pravne podlage predloga ponovno 

vključil člen 152, si Komisija pridružuje pravico, da sprejme ustrezno spremembo."

IZJAVA MADŽARSKE

Sistem območij in medsebojno priznavanje

"Postopek izdaje dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva in medsebojno priznavanje v okviru 

predlaganega sistema treh območij sta neprimerna. V nasprotju z načelom subsidiarnosti to besedilo 

ne daje potrebnega in zadostnega pravnega zagotovila, da so v postopku upoštevane lokalne 

značilnosti. To je v nasprotju z odstavkom 3a in 3c člena 4 predloga. Vremenski pogoji, različne 

sorte, razni škodljivci in bolezni, kmetijske prakse in odmerki pesticidov so zlasti v območju B 

(center) tako različni, da ta sistem ne bo omogočal razvoja varnih in učinkovitih programov 

upravljanja z uporabo najmanjše potrebne količine agrokemičnih sredstev.

Merila za odobritev aktivnih snovi

Glede meril za odobritev aktivnih snovi so potrebne nadaljnje ocene, saj se razpoložljive raziskave 

o vplivih zelo razlikujejo, v njih pa so podani sporni zaključki.

Madžarska meni, da bi se z uporabo predlaganih novih meril zmanjšalo število razpoložljivih 

fitofarmacevtskih sredstev na trgu ter s tem povečalo tveganje prisotnosti škodljivcev in njihove 

odpornosti, znatno zmanjšal pridelek in povečali stroški proizvodnje. EU bi bila tako prisiljena 

povečati uvoz iz tretjih držav, v katerih ni mogoče zagotoviti upoštevanja standardov EU.
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Da bi se zmanjšale možne škodljive posledice za pridelavo poljščin in ohranila visoka stopnja 

varovanja zdravja ljudi, bi bila pri določanju meril za odobritev aktivnih snovi primernejša uporaba 

pristopa, ki temelji na oceni tveganja.

S podnebnimi spremembami in prosto trgovino se je pospešil pojav in vnos škodljivcev, ki 

povzročajo škodo s posledicami za gospodarstvo. Zato je ohranitev zadostne zaščite rastlin povsem 

upravičena.

Madžarska se zaveda pomena usklajenega in uravnoteženega sistema izdaje dovoljenja za 

fitofarmacevtska sredstva in njihovega dajanja na trg ter dejstva, da je treba standarde za zdravje 

potrošnikov nenehno dvigati. Madžarska zelo ceni prizadevanja slovenskega predsedstva, da bi se o 

tem predlogu dosegel politični dogovor in s tem oblikovalo skupno stališče Sveta. Madžarska se 

strinja s splošnimi cilji predloga, vendar ne more podpreti nekaterih določb, predlaganih za dosego 

teh ciljev, zato se glasovanja vzdrži."

IZJAVA IRSKE

Irska na splošno meni, da je uredba napredna, uravnotežena in dobro oblikovana, ter podpira večino 

njenih določb. Vendar ugotavljamo, da nekatera pomembna vprašanja povzročajo zaskrbljenost.

1. Irska je zlasti zaskrbljena nad dejstvom, da se z uporabo "meril za izključitev na podlagi 

nevarnosti" kot podlage za odločanje o odobritvi zanemarja znanstveno načelo ocene 

tveganja; meni, da se ni izkoristila priložnost za vključitev načela ocene tveganja v to uredbo.

2. Irska se strinja, da bi bilo treba ustrezno nadzorovati uporabo snovi v fitofarmacevtskih 

sredstvih, za katere veljajo merila za odobritev iz odstavka 3.6 Priloge II. Ugotavljamo, da so 

nekatere snovi, ki morda ne izpolnjujejo meril za odobritev iz odstavka 3.6 Priloge II k tej 

uredbi, ključne za zaščito pridelka na Irskem in da bi njihova prepoved verjetno povzročila 

znatno kmetijsko in gospodarsko škodo, ne da bi se za izvajalce, navzoče osebe, potrošnike ali 

okolje znatno zmanjšala izpostavljenost tem snovem.
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3. Irska je zaskrbljena, da bi mikot prepoved snovi, ki ne izpolnjujejo meril za odobritev, omejila 
obseg kemijskih sredstev, ki so na voljo, da se prepreči razvoj odpornosti, kar ima lahko 
znatne škodljive posledice za zaščito pridelka in lahko povzroči večjo izpostavljenost ljudi in 
živali oksinom. Poleg tega Irska ugotavlja, da izjava Komisije o členu 4(7) iz dokumenta 
10835/1/08 poudarja, da se odstopanje uporablja le za nadzor "resne nevarnosti za zdravje 
rastlin", ne predvideva pa nadzora resne nevarnosti za javno zdravje, ki bi jo pomenila 
izpostavljenost mikotoksinom.

4. Irska je zaskrbljena, ker ne obstaja podrobna in posodobljena ocena učinka v zvezi s 
posledicami trenutnega besedila za konkurenčnost in trajnost evropskega kmetijstva.

Čeprav Irska podpira večino določb osnutka uredbe in obstaja možnost, da Parlament o navedenih 
pomislekih razpravlja v drugi obravnavi, predloga ne more podpreti.

IZJAVA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

Združeno kraljestvo podpira znanstveno podprti okvir, ki nadalje zmanjšuje tveganja za zdravje 
ljudi in okolje ter hkrati omogoča gospodarno pridelavo poljščin in nadzor škodljivcev, plevela in 
bolezni. Združeno kraljestvo pozdravlja marljivo delo slovenskega predsedstva, ki je na podlagi 
dela prejšnjih predsedstev doseglo razumno ravnovesje med temi prednostnimi nalogami. 
Združeno kraljestvo je zlasti zadovoljno z napredkom pri registracijah po območjih, ki po našem 
mnenju omogočajo uresničitev cilja večje usklajenosti v praksi.

Združeno kraljestvo se strinja, da bi bilo treba ustrezno nadzorovati uporabo snovi v 
fitofarmacevtskih sredstvih, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki lahko škodljivo 
vplivajo na ljudi. Vendar ugotavlja, da so potrošniki izpostavljeni snovem endokrinih motilcev 
hormonov iz različnih virov, vključno s farmacevtskimi proizvodi in živili, kot so meso in stročnice.

Nekatere snovi, ki morda ne izpolnjujejo meril za odobritev iz Priloge II k tej uredbi, so ključnega 
pomena za zaščito pridelka v Združenem kraljestvu in po našem mnenju tudi drugod v 
Evropski uniji. Združeno kraljestvo pozdravlja prizadevanja slovenskega predsedstva, da te 
pomisleke vključi v kompromisno besedilo. Vendar je Združeno kraljestvo še naprej zaskrbljeno 
nad dejstvom, da ni bila predložena nobena ustrezna ocena možnih posledic teh predlogov za 
kmetijstvo v Evropski uniji oziroma njihovih koristi za potrošnike.
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Združeno kraljestvo je stalno poudarjalo pomen razumevanja učinka teh ukrepov, preden bi lahko 

podprlo takšno uredbo, in naredilo oceno za Združeno kraljestvo. Brez takšne ocene za celotno EU 

slednja tvega, da se sprejmejo ukrepi, ki bi imeli znatne škodljive posledice za zaščito pridelka, 

obenem pa ne bi pomenili večjih koristi za zdravje potrošnikov. Združeno kraljestvo zato obžaluje, 

da na tej stopnji ne more podpreti predloga.

________________________
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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 

glede 
 

skupnega stališča Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu 
(dokument COM(2006) 0388 konč. – 2006/0136 (COD)): 

19. julija 2006 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 31. maja 2007 

Datum mnenja Odbora regij: 13. februarja 2007 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 23. oktobra 2007 

Datum predložitve spremenjenega predloga: 

Datum političnega dogovora: 

11. marca 2008 

23. junija 2008 

Datum sprejetja skupnega stališča: 15. septembra 
2008 

2. NAMEN PREDLOGA KOMISIJE 

Predlagana uredba bi nadomestila obstoječo zakonodajo o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet (Direktiva Sveta 91/414/EGS) in temeljito spremenila postopke za 
oceno varnosti aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev. Vendar bi se ohranil 
dvostopenjski postopek iz Direktive:  

– odobritev aktivnih snovi na ravni EU, 

– registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo odobrene snovi, s strani 
držav članic. 

Zaradi poenostavitve bi prav tako razveljavila Direktivo Sveta 79/117/EGS o 
prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere 
aktivne snovi. Glavni cilji predloga so ohraniti visoko raven zaščite za ljudi, živali in 
okolje, zmanjšati upravno breme sedanjih postopkov odobritve in registracije ter 
doseči višjo raven uskladitve. 
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Ta predlog je treba obravnavati kot del svežnja skupaj s tematsko strategijo o 
trajnostni rabi pesticidov in predlogom za okvirno direktivo, ki zapolnjuje pravno 
vrzel v fazi uporabe pesticidov, ter predlogom za uredbo o zbiranju statističnih 
podatkov glede dajanja v promet in uporabe fitofarmacevtskih sredstev.  

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1. Splošna pripomba 

Komisija podpira skupno stališče, ki ga je Svet sprejel 15. septembra 2008. Je 
skladno s cilji in pristopom prvotnega predloga Komisije in izraža načela številnih 
sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament.  

3.2. Spremembe, ki jih je Evropski parlament uvedel na prvi obravnavi  

Spremembe, ki jih je sprejela Komisija in so v skladu s skupnim stališčem:  

Spremembe 5, 14 in 18 Evropskega parlamenta poudarjajo uvodne izjave 8, 17 in 21 
ter so bile deloma vključene. Uvodna izjava 8 uvaja varovanje konkurenčnosti 
evropskega kmetijstva. V uvodno izjavo 17 je bilo vključeno sklicevanje na možne 
nadomestne snovi. Uvodna izjava 21 uvaja sklicevanje na ranljive skupine pri 
vrednotenju vseh škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali živali.  

Sprememba 96 v zvezi s členom 20 o takojšnji odstranitvi fitofarmacevtskega 
sredstva v primeru neposredne nevarnosti je bila v celoti vključena.  

Sprememba 159 je bila kot taka vključena v skupno stališče in spremenjeni predlog 
Komisije. V členu 43 o preklicu ali spremembi registracije fitofarmacevtskega 
sredstva uvaja možnost držav članic, da registracijo pregledajo, če se ugotovi, da cilji 
Direktive 2000/60/ES (Okvirne direktive o vodi) morda ne bi bili doseženi.  

Komisija je sprejela večino elementov sprememb 175 do 180 in 196 o uporabi v 
manjši meri, katerih cilj je omogočiti lažjo registracijo za uporabe v manjši meri. V 
skupno stališče so bili vključeni tisti, ki se nanašajo na odgovornost in podaljšanje 
obdobja varstva podatkov za uporabe v manjši meri. Poleg tega je bila v skupno 
stališče vključena opredelitev uporabe v manjši meri, kakor se predlaga v spremembi 
59, medtem ko je v spremenjenem predlogu Komisije ta določena v členu 49 o 
uporabah v manjši meri.  

Uvedbo novega člena 49(a) o vzporedni trgovini, kakor jo predlaga Evropski 
parlament v spremembah 45 in 286, sta sprejela Svet in Komisija. Vendar besedilo 
skupnega stališča izraža sodbo Sodišča v nedavnih primerih. Poleg tega je bila v člen 
65 dodana potreba po nadzoru vzporedne trgovine.  
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Tudi sprememba 189 je bila vključena v skupno stališče in spremenjeni predlog 
Komisije. V členu 53 uvaja možnost držav članic, da sprejmejo začasne varnostne 
ukrepe, kadar postanejo dostopne informacije o možnih škodljivih vplivih.  

Komisija se je strinjala z vključitvijo opredelitve pojma „oglasi“ v člen 63. Ta je v 
skupnem stališču vključena v člen 3.  

Skupno stališče v skladu s spremenjenim predlogom Komisije v točkah 3.6.3 do 
3.6.5 Priloge II vključuje natančno opredelitev pojma „zanemarljiva izpostavljenost“. 
To je v skladu s spremembo 300. Vendar skupno stališče ne vključuje povsem 
mutagenih snovi, ne glede na izpostavljenost. 

Poleg tega sta bila tako kot v spremenjenem predlogu Komisije razvojna 
nevrotoksičnost in imunotoksični učinki, ki ju je predlagal Evropski parlament kot 
merili za izključitev, vključena v skupno stališče kot merili za opredelitev možnih 
nadomestnih snovi. Vključeno je bilo tudi pojasnilo iz spremembe 248, da je snov 
možna nadomestna snov, če je izpolnjeno eno od ustreznih meril.  

Glede snovi z majhnim tveganjem so bila v skladu s spremembo 301 v skupno 
stališče vključeno merila za izključitev snovi iz opredelitve pojma „majhno 
tveganje“. Taka določba je bila dodana v delu 5 Priloge II. Ena od bistvenih razlik 
zadeva „snovi, ki povzročajo preobčutljivost“, saj se sprememba nanaša samo na 
„kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost“, medtem ko se v spremenjenem predlogu 
Komisije in skupnem stališču nanašajo na splošno povzročanje preobčutljivosti, ki 
tako zajema tudi mikroorganizme. Določba, da Komisija pregleda in po potrebi 
določi merila za majhno tveganje, je bila vključena v člen 22, vendar brez določitve 
enoletnega roka, ki ga je predlagal Evropski parlament. 

Druge spremembe, ki pojasnjujejo besedilo ali bolje opredeljujejo postopke, so bile 
vključene. Zajema jih člen 11 o pripravi osnutka poročila o oceni, v katerem je 
določen rok za predložitev dodatnih informacij, ki ne sme presegati 6 mesecev, člen 
12 o dostopu javnosti do sklepnih ugotovitev Agencije, člen 13 o dostopu javnosti do 
seznama odobrenih snovi, ki mora biti na voljo v elektronski obliki, člen 27, v 
katerem je dodano sklicevanje na realne pogoje uporabe pomožnih snovi, člen 30 o 
dodatku nekaterih posebnih vsebin registracije v zvezi s podatki iz vloge in člen 36 o 
postopku za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, v katerem je določen rok za 
predložitev dodatnih informacij, ki ne sme presegati 6 mesecev. Določba, da države 
članice na zahtevo prejmejo popolno dokumentacijo, je vključena v člen 41. V členu 
62 je uvedena potreba po vključitvi trenutnih zahtev glede označevanja iz Direktive 
91/414/EGS v izvajanje uredbe Komisije o označevanju.  
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Spremembe, ki niso vključene v skupno stališče, vendar jih je Komisija v 
spremenjenem predlogu sprejela kot take ali s preoblikovanim besedilom:  

Parlament je predlagal, da se v različnih spremembah uvede sklicevanje na skladnost 
z Direktivo 2000/60/ES (Okvirno direktivo o vodi). V spremenjenem predlogu 
Komisije je bilo to sprejeto v uvodni izjavi 14, členu 21 (pregled odobritve) in členu 
43 (preklic ali sprememba registracije). Samo zadnja sprememba je bila vključena 
tudi v skupno stališče.  

Predlagane spremembe uvodnih izjav 34 in 35 so bile v spremenjeni predlog 
vključene v celoti ali delno. Nanašajo se na varstvo prebivalcev in drugih navzočih 
oseb ter na potrebo po zagotovitvi, da oglasi ne zavajajo javnosti.  

Več sprememb krepi cilj zmanjšanja preskusov na živalih v čim večji meri. Komisija 
je večino teh sprememb (24, 75, 92, 108, 225) vključila v uvodno izjavo 32 ter člene 
8, 18, 26, 59 in 75. 

Sprememba 34 predlaga, da se v členu 1 pojasni namen Uredbe. Komisija se je 
strinjala z vključitvijo sklicevanja na visoko raven varovanja, previdnostno načelo in 
usklajevanje razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev med evropskimi kmeti.  

V člen 3 je bilo vključenih več novih opredelitev pojmov, ki jih je predlagal Evropski 
parlament, kot so vzporedna trgovina, majhno tveganje, država članica poročevalka, 
preskus in študije, ter opredelitev v zvezi z nekemičnimi metodami varstva rastlin. 
Slednji pojem je bil vključen tudi v opredelitev dobre prakse varstva rastlin.  

Evropski parlament je v različnih delih akta poudaril sklicevanje na ranljive skupine, 
sprememba 49 pa uvaja njihovo opredelitev. Večino teh sklicevanj in opredelitev 
ranljivih skupin je Komisija vključila v člen 3.  

V opredelitvi pojma integriranega varstva rastlin pred škodljivci je uvedeno 
sklicevanje na spodbujanje naravnih mehanizmov varstva rastlin pred škodljivci.  

Poleg tega je Komisija v skladu s spremembo 39 Evropskega parlamenta v 
opredelitev nevarne snovi vključila snovi, ki lahko spodbudijo motnje hormonskega 
sistema oziroma povzročijo nevrotoksične ali imunotoksične učinke.  

Kot je predlagal Evropski parlament, je bilo sklicevanje na ranljive skupine, lokacije, 
oddaljene od kraja uporabe snovi po njenem prenosu v okolju na velike razdalje, 
vpliv snovi na obnašanje neciljne vrste in njen vpliv na ekosistem vključeno v merila 
za odobritev iz člena 4. Poleg tega je bilo pojasnjeno, da bi morale biti analizne 
metode standardizirane in dovolj občutljive; to je bilo delno vključeno v skupno 
stališče.  
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Komisija se je strinjala z vključitvijo spremembe 95 glede podaljšanja roka za 
porabo zalog neodobrenih fitofarmacevtskih sredstev za največ eno leto v člen 20. 

Sprememba 274 določa, da je treba živila, kakor so opredeljena v Uredbi ES št. 
178/2002, obravnavati kot osnovne snovi, ta sprememba pa je v spremenjenem 
predlogu Komisije neposredno vključena v člen 23.  

Evropski parlament je v členu 64 (sprememba 217) uvedel obveznost proizvajalcev, 
da zagotovijo spremljanje po registraciji, in Komisija je to določbo v celoti vključila.  

Poleg tega je Parlament v okviru spremembe 220 predlagal, da se v člen 65 o 
spremljanju in nadzoru vključi potreba po preveritvi izpolnjevanja omejitve porabe 
na ravni kmetije. To pojasnilo je bilo neposredno vključeno v spremenjeni predlog 
Komisije. 

Komisija je deloma vključila spremembo 248 v zvezi z merili za odobritev snovi kot 
možnih nadomestnih snovi (točka 4 Priloge II). Uvedeno je bilo sklicevanje na 
visoko raven tveganja za podtalnico ter na nevrotoksične ali imunotoksične lastnosti. 

Poleg tega je bila v delu 2 Priloge IV, ki obravnava primerjalno oceno, delno 
vključena sprememba 252 v zvezi z upoštevanjem kumulativnih in sinergijskih 
učinkov na tveganje za zdravje.  

Druge spremembe, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu uvedla Komisija, 
zadevajo zahtevo iz člena 29, da mora biti formulacija fitofarmacevtskega sredstva 
taka, da omejuje izpostavljenost uporabnika in druga tveganja, ne da bi to ogrožalo 
učinkovitost, ter obveznost držav članic iz člena 49, da na svoji spletni strani objavijo 
seznam uporab v manjši meri. Komisija v členu 9(2) predlaga 6-mesečni rok za 
dokončanje dokumentacije, če se ugotovi, da elementi manjkajo, medtem ko je v 
skupnem stališču za to predviden 3-mesečni rok.  

Komitologija 

Uskladitev s Sklepom 2006/512/ES (o komitologiji), kakor je bila predvidena s 
spremembami Parlamenta, je bila na splošno sprejeta v spremenjenem predlogu 
Komisije in skupnem stališču.  

Spremembe 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 in 227 uvajajo 
regulativni postopek s pregledom, kadar Komisija meni, da je treba v nekaterih 
primerih skrajšati rok (npr. boljše upoštevanje rokov za obnovitev odobritev, uporaba 
nujnega postopka v primeru nevarnosti za zdravje ljudi ali živali). Poleg tega skupno 
stališče in spremenjeni predlog obravnavata odobritev aktivne snovi kot izvedbeni 
ukrep, ki ga je treba sprejeti skladno z običajnim regulativnim postopkom. 
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V nekaterih primerih postopek soodločanja predlaga Parlament, vendar Komisija in 
Svet proučita zadevne ukrepe (zahteve po podatkih o varovalih in sinergistih, uredba 
o vzpostavitvi delovnega programa, uredba o nadzoru), ki so splošni, ter spremenita 
nebistvene elemente uredbe. Poleg tega Komisija meni, da postopek soodločanja ne 
bi bil primeren za tehnične določbe, ki jih je treba nenehno posodabljati. Zato bi jih 
bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.  

Sprememba 120 bi zahtevala postopek soodločanja za sprejetje uredbe o enotnih 
načelih, ki vključujejo zahteve Priloge VI Direktive 91/414/EGS. Komisija in Svet 
menita, da je to tehnično dopolnilo (preprost prenos že obstoječih zahtev) osnovnega 
besedila z dodatkom nebistvenih elementov, zato predlagata svetovalni odbor. 

V nekaj primerih je Komisija vključila potrebo po določbah o nujnosti in 
učinkovitosti. Ti primeri se nanašajo na boljše upoštevanje rokov za obnovitev 
odobritev in uporabo nujnega postopka v primerih nevarnosti za zdravje ljudi ali 
živali.  

3.3. Nove določbe, ki jih je uvedel Svet 

Svet je v člen 3 dodal nekatere tehnične opredelitve, kot so uporabnik strokovnjak, 
ustrezni metabolit, nečistoča itd. 

Nekatere dodatne zahteve glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zlasti v zvezi s 
pitno vodo, so bile dodane v člen 4 in so skladne z nekaterimi spremembami, ki jih je 
Evropski parlament predlagal v spremembi 255. 

Svet je odstopanje od meril za odobritev iz Priloge II vstavil v člen 4(7). Omogočal 
bi odobritev snovi, ki ne dosegajo posebnih meril za odobritev (snovi, ki niso 
rakotvorne ali strupene za razmnoževanje iz kategorije 2 ali endokrini motilci, kakor 
je določeno v odstavkih 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II). 

V členu 14 je uveden časovni razpored obnovitve odobritve aktivne snovi (največ 15 
let ali v primeru odstopanja v okviru člena 4(7) izjemoma 5 let). 

Svet je za varovala in sinergiste dodal obveznost, da Komisija določi zahteve po 
podatkih (člen 25). Poleg tega je zagotovil, da ocena enakovrednosti (člen 37) in 
merila za odobritev (Priloga II, odstavki 3.6–3.9) veljajo tudi za varovala in 
sinergiste in ne samo za aktivne snovi. 

Novi člen 29a državam članicam daje pravico, da v določenih okoliščinah (popolna 
dokumentacija, zapozneli postopek ocene, vzpostavitev mejne vrednosti ostankov) 
odobrijo začasno registracijo. Ta določba je v veliki meri skladna s spremembo 281 
Evropskega parlamenta. 
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Člen 35 pojasnjuje, da bi se morale za oceno dokumentacije glede na trenutno 
znanstveno in tehnično znanje uporabljati smernice, ki so takrat na voljo. To je 
skladno s spremembo 136 Evropskega parlamenta.  

Določbe o vzajemnem priznavanju in sistemu registracij po območjih (uvodna izjava 
24, členi 35, 39 in 78a ter Priloga I) so bili prerazporejene znotraj besedila in deloma 
spremenjene. Poleg predloga Komisije bi bilo dovoljeno prostovoljno vzajemno 
priznavanje za fitofarmacevtska sredstva, registrirana v drugih območjih, za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo možne nadomestne snovi (člen 39), ali za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov, odobreno v okviru odstopanja 
iz člena 4(7). Za uporabo v obdelavi semen ali v praznih prostorih/zabojnikih je 
obvezno vzajemno priznavanje na ravni EU. Določbe o dajanju obdelanih semen v 
promet so bile uvedene v posebnem členu. 

Svet je dodal tudi postopek, ki uradnim ali znanstvenim organom, ki sodelujejo v 
kmetijskih dejavnostih, strokovnim kmetijskim organizacijam ali uporabnikom 
strokovnjakom dovoljuje uporabo vzajemnega priznavanja v državi članici, tudi če 
imetnik registracije takega zahtevka ne predloži ali podpira. 

Skupno stališče ohranja obvezno vzajemno priznavanje, vendar odstopanje (člen 
35(3)) dovoljuje prilagoditev lokalnim razmeram in izjemoma zavrnitev registracij 
zaradi posebnih in utemeljenih tveganj za zdravje ali okolje, ki jih drugače ne bi bilo 
mogoče nadzorovati, s strani držav članic. 

Svet je dodal določbo o obdelavi semen (nova uvodna izjava 26a in člen 47a), ki 
določa dodatne zahteve glede označevanja obdelanih semen in bi državam članicam 
omogočala omejitev uporabe obdelanih semen, če ta zaradi fitofarmacevtskega 
sredstva, uporabljenega pri obdelavi semen, pomenijo veliko nevarnost.  

Za študije, potrebne za podaljšanje ali pregled registracije (člen 56), je glede varstva 
podatkov predvideno dodatno obdobje dveh let in 6 mesecev. 

Nekatere spremembe so tudi v členu 60, ki določa pravila o zaupnosti. Te 
spremembe so večinoma tehnične in pojasnjujejo razliko med varstvom komercialnih 
pravic družb in varstvom zasebnosti in integritete posameznikov. 

Svet je v členu 65 iz prvotnega predloga Komisije črtal vsa izrecna sklicevanja na 
Uredbo (ES) št. 882/2004 o spremljanju in nadzoru hrane in krme, kateri bi morali 
biti ti nadzori podobni, vendar je ohranil sklicevanje na to uredbo v uvodni izjavi 38. 

V členu 78 je Svet dodal določbe, ki določajo odstopanja za uporabo pomožnih snovi 
v formulaciji fitofarmacevtskih sredstev in delovni program za dodatke. 
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Člen 78a določa klavzulo o pregledu delovanja vzajemnega priznavanja registracij, 
sistema registracij po območjih, meril za odobritev in poročilo, ki ga Komisija 
pripravi v petih letih. 

Svet je spremenil besedilo odstavkov 3.6.2 do 3.6.5 in 3.8 Priloge II v zvezi z merili 
za odobritev. Mutagene snovi iz kategorije 1 ali 2 ne smejo biti odobrene za uporabo 
v fitofarmacevtskih sredstvih. Snovi, ki so rakotvorne ali strupene za razmnoževanje, 
in endokrini motilci so lahko odobreni samo, če njihova uporaba povzroči le 
zanemarljivo izpostavljenost ljudi ali okolja (slednje velja le za endokrine motilce). 
Pojem zanemarljive izpostavljenosti za potrošnike dodatno opredeljuje sklicevanje 
na Uredbo (ES) št. 396/2005 o določitvi mejnih vrednostih ostankov. 

3.4. Glavne težave pri sprejetju skupnega stališča 

Pravna podlaga  

Predlog Komisije temelji na členu 37 in členu 152(4)(b), ki sta kmetijski podlagi. Za 
Komisijo je predlog kmetijski, saj bi odsotnost fitofarmacevtskih sredstev vplivala na 
kmetijske pridelke (uvodna izjava 6). Člen 37 je ustrezna podlaga za vse predpise v 
zvezi s „proizvodnjo in trženjem“ kmetijskih proizvodov, ki prispevajo k doseganju 
enega ali več ciljev SKP. Predlog določa, kateri proizvodi se lahko uporabljajo na 
tem področju, zato je očitno, da je povezan s kmetijsko proizvodnjo. Eden od ciljev 
SKP je tudi spodbujanje bolj okolju prijaznih oblik kmetijske proizvodnje. 

Člen 152(4)(b) določa ukrepe na fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je 
varstvo zdravja ljudi.  

V skupnem stališču je dodan člen 95 (skupni trg), člen 152(4)(b) pa je črtan. 
Komisija je ta kompromis sprejela, vendar je dala pisno izjavo. 

Varstvo podatkov – člen 56 

V predlogu Komisije je predvideno 10-letno obdobje varstva podatkov. V skupnem 
stališču je predvideno, da se v posebnih primerih (npr. podaljšanje za manjše 
posevke) to obdobje lahko podaljša do 13 let. Predvideno je tudi 2,5-letno obdobje 
varstva podatkov po vsaki obnovitvi odobritve aktivne snovi. 

Dodatno obdobje varstva podatkov za podaljšanje uporabe za manjše posevke, ki ga 
je prav tako predlagal Evropski parlament (sprememba 196), ni sporno. Vendar pa 
lahko dodatno obdobje varstva podatkov, zagotovljeno ob obnovitvi, generičnim 
proizvajalcem ovira dostop do trga. Komisija ni sprejela predloga predsedstva, da se 
ob obnovitvi dodeli 5-letno obdobje varstva podatkov, ampak kot kompromis 
sprejela 2,5-letno obdobje. Evropski parlament je v svoji spremembi 194 navedel 
varstvo dodatnih podatkov, potrebnih za spremembo zakonodaje. 
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Spremljanje in nadzor – člen 65 

Komisija je sprejela črtanje natančnega sklicevanja na Uredbo (ES) št. 882/2004 o 
spremljanju in nadzoru hrane in krme v členu 65. Posledica tega bo manjša gotovost 
glede področja uporabe izvedbenih ukrepov o spremljanju in nadzoru. Vendar 
skupno stališče v uvodni izjavi 38 ohranja sklicevanje na Uredbo (ES) št. 882/2004. 
Zato isti cilji veljajo tudi za izvedbeni ukrep. 

Merila za odobritev  

Predlog Komisije določa merila za odobritev aktivnih snovi. Komisija je predlagala, 
da so lahko snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje iz 
kategorije 1 in 2 (ki so razvrščene ali jih je treba razvrstiti) (kategorija 1: zadostni 
dokazi za skrb pri ljudeh; kategorija 2: močna domneva o pomembnosti za ljudi) ali 
so endokrini motilci, odobrene le, če je izpostavljenost zanemarljiva. 

V skupnem stališču je ohranjen pristop Komisije, merila za mutagene, ki so povsem 
izločeni, pa so okrepljena. Poleg tega snovi, ki so rakotvorne ali strupene za 
razmnoževanje, ter endokrini motilci, ki bi lahko bili odobreni zaradi zanemarljive 
izpostavljenosti, postanejo možne nadomestne snovi, če pride do registracije 
fitofarmacevtskih sredstev na ravni držav članic (alinei 5 in 6 točke 4 Priloge II). 

Odstopanje (člen 4(7)) zagotavlja, da je v primeru, da ni drugih razpoložljivih 
sredstev za nadzor večjih nevarnosti za varstvo rastlin, snov lahko odobrena za 
največ 5 let, tudi če ne ustreza navedenim merilom. Vendar bi morala njena uporaba 
izpolnjevati zahteve ukrepov za zmanjšanje tveganja, da se čim bolj omeji 
izpostavljenost ljudi, mejne vrednosti ostankov v hrani in krmi pa bi se določile 
skladno z običajnimi postopki. Te snovi bi bile tudi izvzete iz obveznega vzajemnega 
priznavanja (člen 40(2)(d)). Snovi, ki so rakotvorne ali strupene za razmnoževanje iz 
kategorije 1, so iz odstopanja izvzete.  

Poleg tega je v členu 14 (obnovitev odobritve snovi) pojasnjeno, da obnovitve 
odobritev teh snovi ne bo veljala 15 let (kot velja v primeru drugih snovi), ampak za 
največ 5 let. 

Komisija je v pisni izjavi pojasnila, kako bo uporabljala odstopanje. 

4. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Komisija meni, da skupno stališče v celoti izraža ključne elemente njenega prvotnega 
predloga in je v smislu številnih sprememb Evropskega parlamenta iz prve 
obravnave. 

Zato se Komisija strinja s skupnim stališčem, kot ga je s kvalificirano večino sprejel 
Svet. 
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5. IZJAVI KOMISIJE 

Komisija je dala dve pisni izjavi, ki sta priloženi. 
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PRILOGA 

IZJAVI KOMISIJE 

(1) „Komisija se zaveda, da postopek, po katerem se aktivna snov lahko odobri za največ 
5 let, četudi ne ustreza navedenim merilom, odstopa od standardnega postopka za 
odobritev aktivnih snovi. Poudarja, da naj bi se odstopanje uporabljalo le na podlagi 
dokumentacije, ki dokazuje, da ni drugih načinov za obvladovanje resne nevarnosti 
za varstvo rastlin. Odločitev o odobritvi se sprejme po postopku v odboru, pri čemer 
vse države članice sodelujejo ne le pri ocenjevanju dosjeja o aktivni snovi, temveč 
tudi dokazov o tem, da druge možnosti ne obstajajo. Za predlagane odobritve bodo 
veljali strogi pogoji, vključno z ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki bodo del odločitve 
o odobritvi; njihov cilj bo karseda zmanjšati izpostavljenost ljudi in okolja aktivnim 
snovem.“ 

(2) „Komisija obžaluje črtanje člena 152(4)(b) Pogodbe iz navedbe pravne podlage 
predloga. Eden od glavnih ciljev predloga je zagotoviti visoko stopnjo zdravja ljudi 
in živali ter varovanje okolja. 

Komisija glede na dejstvo, da vsebina doseženega kompromisa, gledano v celoti, 
izpolnjuje cilje predloga, sprejema skupno stališče Sveta, da bi omogočila napredek v 
zakonodajnem postopku in da bi bila predlagana uredba pravočasno sprejeta. 

Če bo Evropski parlament v drugi obravnavi v navedbo pravne podlage predloga 
ponovno vključil člen 152, si Komisija pridružuje pravico, da sprejme ustrezno 
spremembo.“ 
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