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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV 

Splošno ozadje in pregled dokaznih virov 

 

Maja 2017 je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) Evropskega parlamenta 

zahteval, da se sprejme poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o dajanju 

fitofarmacevtskih sredstev v promet, v nadaljnjem besedilu „Uredba“. To poročilo je del 

izvajanja programa za pregledovanje, ki ga izvaja odbor ENVI. 

Enota za naknadno vrednotenje (EVAL) direktorata za oceno učinka in evropsko dodano 

vrednost (v generalnem direktoratu za parlamentarne raziskovalne storitve Evropskega 

parlamenta, GD EPRS) je prispevala strokovno znanje o izvajanju te uredbe. Študija, 

namenjena oceni izvajanja te uredbe, je bila naročena za pripravo potrebnih dokazov, 

pridobljenih na podlagi raziskav. Rezultati so bili konsolidirani v evropski oceni izvajanja in 

uradno objavljeni aprila 20181. 

Študija je temeljila na štirih medsebojno povezanih smereh raziskav: 

- Ocena izvajanja Uredbe (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet in njenemu vplivu. Pregled uporabe odstopanj, odobrenih v 

skladu s členom 53 uredbe, s strani držav članic.  

- Ocenjevanje meril in zmogljivosti za zanesljivo in usklajeno „ugotavljanje 

nevarnosti“ aktivnih snovi.  

- Ocena zmogljivosti držav članic za zanesljivo odobritev fitofarmacevtskih 

sredstev in njeno enotnost. 

- Pregled praks (ocena tveganja) znanstvenega ocenjevanja aktivnih snovi, 

uporabljenih v fitofarmacevtskih sredstvih 

Podrobna študija o učinku Uredbe še nikoli prej ni bila izvedena. V presoji vplivov na okolje 

so bili zbrani novi podatki in ugotovitve ter je glavni vir informacij za to poročilo o izvajanju. 

Opozoriti bi bilo treba, da je Komisija novembra 2016 objavila časovni načrt o vrednotenju 

programa REFIT2 

 

o zakonodaji EU o fitofarmacevtskih sredstvih in ostankih pesticidov, katerih rezultati se 

pričakujejo v začetku leta 2019. 

 

Glavni namen obeh vrednotenj je oceniti izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009. Čeprav je 

področje uporabe ocene Komisije širše3, pa je standardni sklop meril za ocenjevanje enak. 

 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Predvsem krije Uredbo (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg, ki je v središču tega poročila o 

izvajanju, ter Uredbo (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega ter 

živalskega izvora. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Poleg tega je februarja 2016 Evropski varuh človekovih pravic sprejel sklep v zadevi 

12/2013/MDC o praksah Evropske komisije v zvezi z odobritvijo in dajanjem na trg 

fitofarmacevtskih sredstev. Komisija ima v svoji vlogi pristojne za obvladovanje tveganja 

dolžnost zagotoviti, da aktivne snovi, ki jih odobri, so škodljive za zdravje ljudi, zdravje živali 

ali okolje. Varuh človekovih pravic je ugotovil, da bi Komisija lahko bila preveč prizanesljiva 

v svoji praksi in morda ne bi zadostno upoštevala previdnostnega načela. 

Obstajajo tudi ustrezne sodbe Sodišča Evropske unije in druge ustrezne predhodne odločbe, ki 

jih je upošteval poročevalec. 

Nedavna polemika v zvezi z obnovitvijo odobritve aktivne snovi glifosat je dodatno 

poudarila, da je zaupanje v registracijo fitofarmacevtskih sredstev v EU postalo resno 

ogroženo. Oktobra 2017 je Komisija proglasila evropsko državljansko pobudo „Prepovejmo 

glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi“1 za dopustno. Več kot en 

milijonov državljanov je pozvalo Komisijo, naj državam članicam predlaga prepoved 

glifosata, da bi izvedli reformo postopka odobritve pesticidov in za celotno EU določili 

zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov“. 

Na tej podlagi je Evropski parlament februarja 2018 sklenil ustanoviti posebni odbor za 

registracijo pesticidov v Uniji (PEST), predvsem da bi analizirali in ocenili, med drugim, 

postopek registracije za pesticide v Uniji, vključno z metodologijo, ki se uporablja, in njeno 

znanstveno kakovostjo, neodvisnostjo postopka od industrije ter preglednostjo postopka 

odločanja in njegovimi rezultati.  

 

Poleg tega je aprila 2018 kot odgovor na državljansko pobudo2 Evropska komisija uradno 

predlagala ciljno usmerjeno revizijo splošne živilske zakonodaje in objavila predlog uredbe o 

preglednosti in trajnosti ocene tveganja EU v živilski verigi3, med drugim o spremembi uredb, 

katerih izvajanje se obravnava v tem besedilu. 

 

To kaže, da je ocenjevanje zapletenega regulativnega sistema za uskladitev in spremljanje 

dajanja fitofarmacevtskih sredstev na notranji trg EU visoko na političnem dnevnem redu.  

 

Vsa zgoraj navedena dejstva so bila vključena v to poročilo. Poročevalec upošteva tudi druge 

ustrezne študije in poročila, ki so jih opravili nacionalni organi in deležniki 

Uredba v širšem okviru politike EU o pesticidih 

 

Evropska komisija je leta 2006 sprejela tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov v vseh 

državah članicah. Komisija je kot naslednje leta 2006 objavila predlog uredbe o razveljavitvi 

Direktive 91/414/EGS. Končni akt (Uredba (ES) št. 1107/2009, ki se tu obravnava), je bil 

objavljen v Uradnem listu Evropske unije leta 2009. 

Ta uredba je določila pravila za odobritev fitofarmacevtskih sredstev v komercialni obliki in 

za njihovo dajanje v promet, uporabo in nadzor v EU. Določila je pravila za odobritev 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 

sestavljena iz njih, ter pravila za pomožna sredstva in dodatke. 

 

Pomembna novost, ki jo uvaja uredba, so številna stroga omejitvena merila1 za odobritev 

aktivnih snovi na ravni EU. Merila so bila uvedena z namenom, da se prepovejo najbolj 

strupene snovi na trgu. Uvedba meril za izključitev pomeni, da postopek odobritve ureja na 

nevarnosti temelječ pristop, kar pa ni veljalo v okviru Direktive Sveta 91/414/ES. 

 

Na nevarnosti temelječ pristop je temeljil na drugem načelu okoljske zakonodaje EU: 

previdnostno načelo. Državam članicam se ne onemogoči uporaba previdnostnega načela, 

kadar obstaja znanstvena negotovost glede tveganj za zdravje ljudi ali živali ali za okolje, ki 

jih predstavljajo fitofarmacevtska sredstva. 

 

Regulativni postopki za odobritev aktivnih snovi in izdajo dovoljenj za fitofarmacevtska 

sredstva 

 

V Evropski uniji morajo fitofarmacevtska sredstva biti odobrena dvakrat: aktivne snovi so 

odobrene na ravni EU, nato se odobrijo komercialna fitofarmacevtska sredstva na ravni držav 

članic. 

 

V središču uredbe so trije glavni instrumenti: 

a) odobritev aktivnih snovi, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, EFSA in Komisija 

skupaj s strokovnjaki držav članic (združeni v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in 

krmo/ odbor PAFF) 

b) dovoljenje za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo odobrene aktivne snovi 

c) izvajanje regulativnih sklepov, sprejetih v okviru soglasij in dovoljenj 

 

Postopek odobritve poteka v več fazah: 

1. vloga za odobritev se predloži državi EU, imenovani država članica poročevalka 

(DČP); 

2. DČP preveri, če je vloga dopustna; 

3. DČP pripravi osnutek poročila o oceni; 

4. EFSA izda svoje sklepe; 

5. odbor PAFF glasuje o odobritvi ali neodobritvi; 

6. Komisija sprejme; 

7. Objava Uredbe v Uradnem listu EU. 

                                                 
1
 Člen 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da se aktivna snov odobri le, če ni razvrščena kot rakotvorna, mutagena, strupena 

za razmnoževanje, obstojna in bioakumulativna, strupena za okolje ali endokrini motilec za ljudi in neciljne organizme. To 

pomeni, da če faza opredelitve nevarnosti vodi do razvrstitve aktivne snovi, ki izpolnjuje katero od izločitvenih meril, bi jo 

bilo treba prepovedati in torej njeno uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so v Evropski uniji prepovedana. (Bozzini 

2018, priloga II k presoji vplivov na okolje, str. 21) 
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Fitofarmacevtsko sredstvo običajno vsebuje več kot eno sestavino. Aktivna sestavina pred 

škodljivci in boleznimi rastlin se imenuje „aktivna snov“. Fitofarmacevtska sredstva 

vsebujejo vsaj eno odobreno aktivno snov, ta lahko zajemajo mikroorganizme, feromone in 

rastlinske ekstrakte. 

 

Nadzor dajanja na trg fitofarmacevtskih sredstev in njihove uporabe izvajajo države članice.  

Glavna problematična področja 

 

Presoja vplivov na okolje, ki jo je objavila služba Evropskega parlamenta za raziskave, je 

ugotovila več različnih vprašanj v zvezi z izvajanjem Uredbe. V osnutku poročila se 

poročevalec osredotoča predvsem na vidike, ki imajo negativne posledice za uresničevanje 

zdravstvenih in okoljskih ciljev.  

 

Mednje spadajo zlasti povišanje odstopanj, odobrenih v skladu s členom 53, ne da bi 

zagotovili zadovoljivo utemeljitev ali dejstvo, da številni ključni vidiki niso bili ustrezno 

ocenjeni (na primer nenamerne zmesi in kombiniranih učinki, okoljski vpliv na biotsko 

raznovrstnost, degradacija pesticidov pri nizkih koncentracijah, razvojna imunotoksičnost in 

nevrotoksičnost). 

 

Čeprav je uredba prinesla jasen napredek v smislu boljšega varovanja javnega zdravja in 

okolja, in sicer z uvedbo meril za izločitev glede nevarnosti, je nezadostna uskladitev (npr. 

ekotoksikologija) ovira za vrednotenje snovi in torej učinkovito izvajanje na ustreznih 

znanstvenih področjih. 

 

Pri ocenjevanju so bila opredeljena številna vprašanja v zvezi s preglednostjo. Zlasti 

problematično je pomanjkanje ekonomsko izvedljivih in dostopnih alternativ, in dejstvo, da se 

dobra kmetijska praksa v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi ter 

večja uporaba in razpoložljivost snovi z majhnim tveganjem ne spodbujajo dovolj. Zdi se 

tudi, da cilji in instrumenti te uredbe ter njeno izvajanje niso skladni s politikami EU na 

področju kmetijstva, prehranske varnosti, podnebnih sprememb, trajnostne rabe pesticidov in 

mejnih vrednosti ostankov pesticidov v hrani in krmi. Uveljavitev uredbe je problematična. 

Obstajajo znaki povečane trgovine z nezakonitimi in ponarejenimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki so bili opredeljeni v zadnjih letih. 

 
Priporočila poročevalca 

 

Poročevalec je prepričan, da so potrebna dodatna prizadevanja na ravni EU in nacionalni 

ravni za zagotovitev učinkovitega izvajanja Uredbe. Čeprav se o ciljih uredbe v zvezi z 

zdravjem in okoljem poroča kot pomembnih za dejanske potrebe, je ocena pokazala, da ta 

cilja še nista dosežena v praksi. To je posledica težav s praktičnim izvajanjem treh glavnih 

instrumentov uredbe, na katere je opozorila služba Evropskega parlamenta za ocenjevanje – 

(a) odobritev snovi, (b) registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo odobrene snovi, 

in (c) izvajanje regulativnih sklepov, sprejetih v okviru soglasij in dovoljenj. 

 

V zvezi z negativnimi vplivi na javno zdravje in okolje, poročevalec meni, da je več vidikov 

izvajanja še posebej problematičnih. Mednje spadajo: zloraba postopka odobritve v nujnih 
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primerih, kar dokazuje večje število odstopanj, odobrenih v skladu s členom 53, pogosta 

uporaba postopka s potrditvenimi podatki, združljivost Uredbe s previdnostnim načelom, 

nepopolna uskladitev zahtev po podatkih in metodologij, ki se uporabljajo na nekaterih 

znanstvenih področjih, ki se uporabljajo za ocenjevanje snovi glede na merila za izločitev. 

 

Poročevalec pozdravlja nedavni predlog Komisije o preglednosti in trajnosti modela za oceno 

tveganja EU, ki med drugim krije fitofarmacevtska sredstva, hkrati pa ugotavlja, da ta predlog 

ne zadostno obravnava nekaterih ključnih vidikov regulativnega postopka odločanja in zlasti 

faze obvladovanja tveganja, ki jo izvaja odbor PAFF v okviru odobritev aktivnih snovi. Večja 

preglednost je potrebna tudi, kar zadeva vidike odobritve s strani pristojnih organov držav 

članic. 

 

Poleg tega učinkovitega izvajanja ni mogoče doseči brez boljše usklajenosti s politikami EU 

in brez večjih spodbud za spodbujanje alternativnih rešitev. 

 

Razpoložljivi dokazi kažejo, da izvajanje regulativnih odločitev na podlagi Uredbe ne 

zadostuje in da je potreben boljši nadzor na nacionalni ravni 
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih 

(2017/2128(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv 

Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS1, 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. 

februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi 

rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS2; 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o 

spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 

(ES) št. 1907/20063, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 

oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 

pesticidov4, 

– ob upoštevanju resolucije z dne 24. oktobra 2017 o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 

o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o 

spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/20115, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o pesticidih biološkega izvora 

z nizkim tveganjem6,  

– ob upoštevanju sklepa Evropskega varuha človekovih pravic z dne 18. februarja 2016 v 

zadevi 12/2013/MDC glede prakse Komisije v zvezi z izdajo dovoljenj in dajanjem v 

promet fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov)7, 

– ob upoštevanju evropske ocene izvajanja Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju 

fitofarmacevtskih sredstev v promet in njenih ustreznih prilog, ki jih je aprila 2018 

objavila služba Evropskega parlamenta za raziskave8;  

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 23. novembra 2016 v zadevi C-

                                                 
1 UL L 309, 24.11.2009, str. 1. 
2 UL L 70, 16.3.2005, str. 1. 
3 UL L 353, 31.12.2008, str. 1. 
4 UL L 309, 24.11.2009, str. 71. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0395. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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673/13 P Komisija proti Stichting Greenpeace Nederland in PAN Europe ter zadevi C-

442/14 Bayer CropScience in Stichting De Bijenstichting proti College voor de 

toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– o upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

aprila 2018 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter 

o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 

2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], 

Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) 

št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe 

(ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) 

št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in 

arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe 

(EU) 2015/2283 [o novih živilih]1, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 

dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 

temu sklepu, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 

Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0000/2018), 

A. ker se je pri oceni izvajanja uredbe pokazalo, da se cilji varovanja zdravja in varstva 

okolja ne dosegajo, kot je bilo predvideno; 

B. ker izvajanje uredbe ni v skladu s sorodnimi politikami EU, tudi s politiko na področju 

pesticidov; 

C. ker razpoložljivi dokazi kažejo, da je praktično izvajanje treh glavnih instrumentov 

uredbe – odobritev, registracija in izvrševanje regulativnih odločitev – nezadovoljivo in 

ne zagotavlja izpolnjevanja namena uredbe; 

D. ker obstajajo pomisleki v zvezi s pristopom k ocenjevanju, kot je določen z zakonom, 

predvsem glede vprašanja, kdo naj predloži dokaze za oceno, in glede pristopa, ki 

temelji na nevarnosti; 

E. ker obstajajo pomisleki v zvezi s praktičnim izvajanjem vzpostavljenega pristopa k 

ocenjevanju; ker obstajajo večji pomisleki predvsem v zvezi z nepopolno harmonizacijo 

zahtev glede podatkov in metodologij, ki se uporabljajo na nekaterih znanstvenih 

področjih, kar utegne ovirati postopek ocenjevanja in neposredno negativno vplivati na 

javno zdravje in okolje; 

F. ker je bilo ugotovljeno, da je uspešnost pristojnih nacionalnih organov zelo pomemben 

dejavnik pri oceni aktivnih snovi; ker med državami članicami obstajajo velike razlike 

glede razpoložljivega strokovnega znanja in osebja; ker se uredba in ustrezne podporne 

pravne zahteve ne izvajajo enotno v vseh državah članicah, kar vpliva na zdravje in 

okolje; 
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G. ker je preglednost na vseh stopnjah postopka odobritve nezadostna, kar negativno 

vpliva na zdravje in okolje ter povzroča nezaupanje javnosti v sistem, ki ureja snovi v 

pesticidih; ker je tudi preglednost dejavnosti pristojnih organov, povezanih z 

registracijo, nezadostna; 

H. ker so pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev, ki se izvaja izključno na nacionalni 

ravni, pogoste zamude pri odločitvah glede obvladovanja tveganja; ker to v nekaterih 

primerih vodi do povečanja števila registracij z odstopanjem, ko se države članice 

poslužijo člena 53 uredbe; ker so v nekaterih primerih ta odstopanja uporabljena v 

nasprotju s prvotnim namenom zakonodajalca; 

I. ker razpoložljivi dokazi kažejo, da ta ureditev na ravni EU krepi nacionalna 

prizadevanja in ukrepe ter jim daje dodatno vrednost; 

Glavne ugotovitve 

1. meni, da je EU ustrezna raven, na kateri bi morali še naprej sprejemati regulativne 

ukrepe na področju pesticidov; 

2. je zaskrbljen, ker se uredba še ne izvaja učinkovito, zato pa tudi njeni cilji v praksi še 

niso doseženi;  

3. ugotavlja, da cilji in instrumenti uredbe ter njeno izvajanje niso skladni s politikami EU 

na področju kmetijstva, prehranske varnosti, podnebnih sprememb, trajnostne rabe 

pesticidov in mejnih vrednosti ostankov pesticidov v hrani in krmi; 

4. je zaskrbljen zaradi vse večje rabe in ugotovljenih primerov zlorabe nujnih registracij iz 

člena 53; 

5. se boji, da lahko nepopolna harmonizacija zahtev glede podatkov in preskušanja na 

nekaterih znanstvenih področjih negativno vpliva na zdravje, okolje in kmetijsko 

proizvodnjo; 

6. obžaluje, da so informacije za javnost o postopkih ocenjevanja in registraciji zelo 

omejene in da je omejen tudi dostop do njih; obžaluje, da je preglednost pri poročanju 

držav članic (v okviru postopka odobritve) slaba, da so informacije v fazi Evropske 

agencija za varnost hrane slabo dostopne in niso uporabniku prijazne ter da je 

preglednost v fazi obvladovanja tveganja pomanjkljiva in da je z vidika deležnikov 

problematična; 

7. se boji, da v nekaterih primerih fitofarmacevtski proizvodi, ki so na voljo na trgu, in 

njihova raba ne ustrezajo nujno pogojem iz registracije, kar zadeva sestavo in rabo; 

8. poudarja, da bi morala uredba bolje odražati potrebo po spodbujanju kmetijskih praks, 

ki temeljijo na integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, med drugim s 

spodbujanjem razvoja snovi z majhnim tveganjem;  

9. poudarja, da številna fitofarmacevtska sredstva že več kot 15 let niso bila ocenjena po 

standardih EU; 

10. se boji, da harmonizacija smernic na področjih, kot sta ekotoksikologija ali obstoj in 
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obnašanje snovi v okolju, še ni dokončana; 

11. poudarja, da so manjkajoče ali nepopolne smernice resna pomanjkljivost, ki negativno 

vpliva na izvajanje uredbe in s tem na doseganje njenih ciljev; 

12. poudarja, da razpoložljivi dokumenti s smernicami niso vedno pravno zavezujoči, kar 

povzroča regulativno negotovost za vlagatelje in vzbuja dvome glede rezultatov ocen, 

izvedenih v okviru postopkov odobritve; 

Priporočila 

13. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo učinkovito izvajanje uredbe, kar 

zadeva njihovo posebno vlogo pri postopku odobritve in registraciji;  

14. poziva Komisijo in države članice, naj priznajo, da morajo cilji na področju varovanja 

zdravja in varstva okolja imeti prednost pred cilji glede izboljšanja varstva rastlin; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj na podlagi obstoječih harmoniziranih smernic 

zagotovijo popolno in enotno uporabo meril za izločitev zaradi nevarnosti in da se bodo 

snovi ocenjevale z vidika tveganja, le če obstajajo dokazi, da nimajo nevarnih 

(izločitvenih) lastnosti, kot to zahteva uredba; 

16. poziva Komisijo in države članice, naj v vlogi upraviteljev tveganja pri postopkih 

odobritve in registraciji ustrezno uporabljajo previdnostno načelo in naj posebno 

pozornost namenijo zaščiti ranljivih skupin prebivalstva, tudi nosečnicam, dojenčkom in 

otrokom; 

17. poziva države članice, naj omejijo registracije, podeljene z odstopanji iz člena 53 

uredbe; 

18. poziva Komisijo, naj dokončno določi metode za določanje, ali je treba uporabiti 

nekatera odstopanja, predvsem kar zadeva „zanemarljivo izpostavljenost“ ali „resno 

nevarnost za zdravje rastlin“; 

19. poziva Komisijo, naj omeji rabo postopka s potrditvenimi podatki; 

20. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo splošno preglednost postopkov; 

21. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo večjo doslednost uredbe in njenega 

izvajanja s povezano zakonodajo in politikami EU, predvsem z direktivo o trajnostni 

rabi pesticidov; 

22. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito izvrševanje uredbe, predvsem kar 

zadeva nadzor fitofarmacevtskih sredstev, ki se tržijo v EU, ne glede na to, ali so bili 

proizvedeni v EU ali uvoženi iz tretjih držav;  

° 

° ° 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 


