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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o postopku Unije za registracijo pesticidov
(2018/2153(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 6. februarja 2018 o ustanovitvi posebnega odbora o 
postopku Unije za registracijo pesticidov, njegovih pristojnosti, številčni sestavi in 
mandatu1,

– 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/EGS2 (v nadaljnjem besedilu: uredba),

– 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/EGS3;

– 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. 1907/20064,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 546/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju 
Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede enotnih načel za 
ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev5,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 283/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi 
zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 284/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi 
zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih,

– ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1056 z dne 29. junija 2016 o 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti 
registracije aktivne snovi glifosat6 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1313 z dne 
1. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za 
registracijo aktivne snovi glifosat7,

– ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2324 z dne 12. decembra 2017 o 
podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0022.
2 UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
3 UL L 70, 16.3.2005, str. 1.
4 UL L 353, 31.12.2008, str. 1.
5 UL L 155, 11.6.2011, str. 127.
6 UL L 173, 30.6.2016, str. 52.
7 UL L 208, 2.8.2016, str. 1.
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Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o 
spremembi priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/20111,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 13. aprila 20162 in 24. oktobra 20173 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. 540/2011,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o pesticidih biološkega izvora 
z nizkim tveganjem4,

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje 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),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije5,

– ob upoštevanju študije „Monografije Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC), 
zvezek 112: ocena petih organofosfatnih insekticidov in herbicidov“, objavljene 
20. marca 2015,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za oceno tveganja (RAC) Evropske agencije za 
kemikalije (ECHA) o razvrščanju glifosata z dne 15. marca 2017,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 23. novembra 2016 v zadevi C-
442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting proti College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) 
št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih6,

– ob upoštevanju predloga Komisije za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o 
preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 
(COM(2018)0179)7,

                                               
1 UL L 333, 15.12.2017, str. 10.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0119.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0395.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0042.
5 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0356.
7 Predlog Komisije za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 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].
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– ob upoštevanju znanstvenega mnenja 5/2018 mehanizma znanstvenih nasvetov o 
postopku EU za registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz junija 20181,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov 
(A8-0000/2018),

Splošne ugotovitve

A. ker je postopek EU za registracijo fitofarmacevtskih sredstev eden najstrožjih na svetu; 
ker si posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov ob upoštevanju 
pomislekov o oceni glifosata prizadeva opredeliti področja, kjer je mogoče nadalje 
izboljšati postopek Unije za registracijo fitofarmacevtskih sredstev s posredovanjem 
priporočil, za katera meni, da so potrebna za doseganje visoke ravni varstva zdravja 
ljudi in živali ter okolja;

B. ker se je izkazalo, da postopek odločanja v celotnem procesu ni bil pregleden, od 
nezadostnega dostopa javnosti do celotnih študij in neobdelanih podatkov do faze 
obvladovanja tveganja;

C. ker metodologije, ki se uporabljajo za znanstveno oceno aktivnih snovi in ki jih v obliki 
smernic uporabljajo Evropska agencija za varnost hrane in države članice, ne odražajo 
vselej sedanjih znanstvenih in tehničnih spoznanj, kakor določa člen 4 uredbe; ker 
nekateri ključni preskusi bodisi niso vključeni v oceno tveganja bodisi manjkajo 
najnovejše znanstvene metode (kot v primerih najnovejših ekotoksikoloških preskusov 
za talne organizme in ocene koncentracije v okolju in ostankov v prahu, vetru, zraku in 
vodi);

D. ker posodobljene smernice o čebelah, ki jih uporablja Evropska agencija za varnost 
hrane v svojem zadnjem pregledu treh neonikotinoidov, še niso bile formalno sprejete; 
ker so smernice o talnih organizmih, ki jih zdaj uporablja Evropska agencija za varnost 
hrane, iz leta 2002;

E. ker je razširjena in profilaktična uporaba fitofarmacevtskih sredstev skrb zbujajoča;

F. ker je po registraciji premalo spremljanja;

G. ker so podatki o aktivnih snoveh, varovalih, sinergistih in dodatkih, pa tudi o 
formulacijah in mešanicah sredstev pomanjkljivi; ker zato celotni vpliv pesticidov na 
zdravje ljudi in živali, pa tudi na okolje ni točno znan;

H. ker je bilo ugotovljeno, da imajo nekateri nacionalni pristojni organi, vključeni v 
postopek odobritve in registracije, v nekaterih primerih premalo osebja in sredstev; ker 
to vpliva na kakovost ocen tako glede aktivnih snovi kot fitofarmacevtskih sredstev, pa 
tudi na njihovo pravočasno predložitev;

I. ker Uredba (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in 

                                               
1 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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krmi rastlinskega in živalskega izvora določa, da je treba upoštevati „poznane 
kumulativne in sinergijske učinke, ko so na voljo metode za oceno takih učinkov“;

J. ker so take metode zdaj na voljo in ker se pričakuje, da bo Evropska agencija za varnost 
hrane pilotno oceno, ki obravnava kumulativne učinke izpostavljenosti pesticidom v 
hrani na živčni in ščitnični sistem ljudi, zaključila konec leta 2018;

K. ker trenutno ne obstaja pravna obveznost za preskušanje aktivnih snovi glede njihove 
razvojne nevrotoksičnosti, primeri katere vključujejo nastanek avtizma, motnje 
pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) in disleksije; ker Evropska agencija za varnost 
hrane v zvezi s tem sodeluje pri stalnem projektu za razvoj alternativ brez uporabe živali 
za odkrivanje učinkov razvojne nevrotoksičnosti;

Zahtevek za odobritev aktivnih snovi

L. ker je bil izražen pomislek o pravici vlagateljev do izbire države članice poročevalke pri 
prvi vlogi zahtevka za odobritev aktivne snovi;

M. ker je bil izražen nadaljnji pomislek o dejstvu, da je lahko država članica poročevalka, 
ki ji je Komisija naložila odgovornost za obnovo poročila o oceni, ista kot tista, ki je 
pripravila prvotni osnutek poročila o oceni; 

N. ker so od uveljavitve uredbe dalje vlagatelji za nove aktivne snovi izbrali le 11 držav 
članic poročevalk od 28 držav članic, kar kaže, da obstajajo precejšnje razlike glede 
strokovnosti in osebja;

O. ker člen 8(1) uredbe od vlagatelja zahteva, da predloži povzetek dokumentacije, ki mora 
med drugim vključevati povzetke in rezultate preskusov in študij za vsako točko zahtev 
za podatke, vključno z oceno vseh predloženih informacij;

P. ker so deležniki izrazili pomislek v zvezi s pristopom k vrednotenju, kot je vzpostavljen 
z zakonom, in zlasti v zvezi s tem, kdo naj bi predložil znanstvene študije in dokaze za 
oceno aktivnih snovi;

Q. ker člen 8(5) uredbe od vlagatelja zahteva, da dokumentaciji priloži strokovno 
pregledano javno dostopno znanstveno literaturo o aktivnih snoveh in njihovih 
relevantnih metabolitih;

R. ker so za nove aktivne snovi običajno na voljo le podatki študij za regulativne namene, 
ki jih pripravi vlagatelj;

S. ker strokovno pregledana javno dostopna znanstvena literatura vsebuje pomembne 
dodatne informacije k študijam na podlagi dobre laboratorijske prakse, ki jih zagotovijo 
vlagatelji, in lahko vključuje ugotovitve, zaradi katerih postanejo ocenjevalci pozorni na 
negativne učinke, ki pri standardnem preskušanju ostajajo neopaženi;

T. ker je OECD razvila načela dobre laboratorijske prakse, da bi zagotovila, da je bila 
študija opravljena v skladu s predpisi in z določeno preskusno metodo za preprečevanje 
goljufij; ker je EU ta načela sprejela z Direktivo 2004/10/ES, ki od držav članic zahteva, 
da zagotovijo, da laboratoriji, ki izvajajo preskuse kemičnih proizvodov, upoštevajo 
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načela dobre laboratorijske prakse in Direktivo 2004/9/ES, ki določa obveznost držav 
članic, da določijo organe, pristojne za inšpekcijske preglede dobre laboratorijske 
prakse na svojem ozemlju; ker so bile sprejete smernice OECD za preskušanje, da bi se 
zagotovila metodološka veljavnost študije;

Osnutek ocene, ki jo opravi država članica poročevalka

U. ker v skladu s členom 11(2) uredbe „država članica poročevalka opravi neodvisno, 
objektivno in pregledno oceno glede na trenutna znanstvena in tehnična spoznanja“;

V. ker je bilo ugotovljeno, da države članice v vlogi držav članic poročevalk uporabljajo 
različne prakse v zvezi z navajanjem povzetkov vlagateljev o strokovno pregledani 
literaturi; ker se temeljno pravilo glasi, da je treba v slehernem znanstvenem delu jasno 
navesti trditve drugih z uporabo navednic;

W. ker Parlament priznava razpravo o pregledu literature v poročilu o oceni tveganja o 
glifosatu Nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja (BfR); ker obstajajo 
pomisleki, da so bili pomembni elementi ocene v osnutku poročila o oceni tveganja o 
glifosatu izvzeti iz zahtevka, ne da bi bili jasno navedeni kot sklici;

Mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o osnutkih poročil o oceni in 
razvrstitvi aktivnih snovi Evropske agencije za kemikalije (ECHA)

X. ker je omajano zaupanje v EFSA skrb zbujajoče;

Y. ker obstaja neravnovesje glede nacionalnega strokovnega znanja pri EFSA, saj trenutno 
približno dve tretjini nacionalnih strokovnjakov, ki delajo za to agencijo, prihaja iz le 
šestih držav članic;

Z. ker se v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) uredbe v oceni aktivne snovi najprej 
ugotovi, ali so izpolnjena merila za odobritev iz točk 3.6.2 do 3.6.4 in 3.7 priloge II 
(izločitvena merila); ker eden od teh izločitvenih meril zadeva razvrstitev snovi kot 
rakotvornih (kategorija 1A ali 1B) v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008;

AA. ker je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) glifosat razvrstila kot verjetno 
rakotvoren za ljudi (skupina 2A) v skladu s svojo nomenklaturo (ki je enaka kot 
kategorija 1B Uredbe (ES) št. 1272/2008), medtem ko sta EFSA in ECHA ugotovili, da 
v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008 ni bila utemeljena nobena razvrstitev 
kot rakotvorna;

AB. ker je IARC svoje ugotovitve utemeljila izključno na podlagi objavljene literature,
medtem ko sta EFSA in ECHA kot osnovo za svoje vrednotenje uporabili neobjavljene 
študije, ki jih je predložil vlagatelj v skladu s členom 8 uredbe;

AC. ker so številni pristojni organi po svetu, vključno z organi ZDA, Kanade, Nove 
Zelandije, Avstralije in Japonske, kasneje dokončali nove ocene o glifosatu, nobena od 
teh organizacij pa ni potrdila ocene IARC;

AD. ker je bilo, kot bilo prikazano s primerjavo 54 pesticidov, ki jo je opravila EFSA 
leta 2017 po sistemih EU in IARC, ocenjeno, da je bila v 14 primerih razvrstitev EU 
konservativnejša (in s tem strožja) od razvrstitve IARC, v 11 primerih (glifosat in 10 
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drugih aktivnih snovi) manj in v 29 primerih enako stroga;

AE. ker so obstajali in še vedno obstajajo pomisleki glede ugotovitev EFSA in ECHA, na 
podlagi katerih glifosata nista uvrstili med rakotvorne snovi;

AF. ker posebnemu odboru žal ni uspelo pomiriti teh pomislekov;

Odobritev aktivnih snovi s strani Komisije

AG. ker uredba določa šestmesečni rok za Komisijo od ugotovitev EFSA do končne 
odobritve Komisije;

AH. ker odločitev za obnovo odobritve glifosata ni vsebovala pravno zavezujočih ukrepov za 
zmanjšanje tveganja, čeprav je bilo pri skoraj vseh oblikah uporabe glifosata 
ugotovljeno visoko dolgoročno tveganje za neciljne kopenske vretenčarje, vključno s 
sesalci in pticami;

AI. ker ni jasno, pod katerimi pogoji Komisija šteje, da je tveganje nesprejemljivo za 
okolje;

AJ. ker je dejstvo, da Komisija ob podpori držav članic odobri aktivne snovi, za katere je 
EFSA ugotovila, da pomenijo visoko tveganje za okolje in biotsko raznovrstnost, 
zaskrbljujoče, saj fitofarmacevtsko sredstvo v skladu s členom 4(3) uredbe ne bi smelo 
imeti nobenega nesprejemljivega vpliva na okolje;

AK. ker je evropska varuhinja človekovih pravic v sklepu v zadevi 12/2013/MDC z dne 
18. februarja 2016 navedla, da predložitev potrditvenih informacij ne vpliva na zahteve 
za podatke, ki so obstajale v času oddaje vloge v zvezi z oceno tveganj za zdravje, in za 
katere so bili na voljo usmerjevalni dokumenti;

AL. ker za potrditvene podatke načeloma ne velja enak znanstveni nadzor ali enaka 
znanstvena ocena kot za podatke, predložene v izvirni vlogi, saj niso predmet 
sistematičnega strokovnega pregleda EFSA; ker je evropska varuhinja človekovih 
pravic v sklepu iz leta 2016 Komisijo pozvala, naj razmisli o tem, ali naj bo za vse 
potrditvene informacije od takrat dalje potreben sistematičen strokovni pregled EFSA in 
ali naj se ustrezno spremenijo usmerjevalni dokumenti;

AM. ker kljub tveganjem, ki jih je ugotovila EFSA v sklepih o aktivnih snoveh, Komisija 
sprejetje ukrepov za zmanjšanje tveganja pogosto prepušča državam članicam, ne glede 
na to, da ji uredba dopušča uvedbo na ravni EU; ker je evropska varuhinja človekovih 
pravic ta pristop v sklepu v zadevi 12/2013/MDC obsodila;

AN. ker primanjkuje fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem; ker je bilo od skoraj 
500 snovi, ki so na voljo na trgu EU, le deset snovi odobrenih kot fitofarmacevtska 
sredstva z majhnim tveganjem;

Odobritev fitofarmacevtskih sredstev v državah članicah

AO. ker bi morala biti fitofarmacevtska sredstva pred registracijo v celoti ocenjena; ker 
pomanjkanje osebja in/ali sredstev lahko povzroči pretirano zanašanje na oceno, 
izvedeno za odobritev aktivnih snovi v okviru odločitev za fitofarmacevtska sredstva;
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AP. ker bi bilo treba pri postopku registracije fitofarmacevtskih sredstev, zlasti zahtev za 
podatke o ocenah tveganja, upoštevati dejansko uporabo fitofarmacevtskih sredstev;

AQ. ker člen 25 uredbe zahteva, da za varovala in sinergiste velja isti postopek odobritve kot 
za aktivne snovi, da bi bili uvrščeni na pozitivni seznam; ker Komisija še ni odobrila 
nobenih varoval ali sinergistov;

AR. ker člen 27 uredbe od Komisije zahteva, da v prilogo III vključi negativni seznam 
nesprejemljivih dodatkov; ker Komisija še ni sprejela negativnega seznama dodatkov, 
vendar pa je navedla, da namerava to storiti do konca leta 2018; ker so določene države 
članice zaradi neobstoja seznama na ravni Unije razvile lastne negativne sezname 
dodatkov;

AS. ker je zaradi neobstoja takih seznamov EU temeljita ocena tveganja fitofarmacevtskega 
sredstva težja;

AT. ker je bil izražen pomislek v zvezi s sistemom registracije po območjih, zlasti v zvezi z 
zamudami v postopku in rednih popolnih ali delnih ponovnih ocenah vlog v okviru 
vzajemnega priznavanja, do katerih prihaja zaradi različnih nacionalnih zahtev modelov 
vrednotenja držav članic na istem območju;

AU. ker Komisija poskuša oblikovati sistem IT za obravnavo vlog za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki bo dostopen javnosti in bo olajšal sistem vzajemnega 
priznavanja;

AV. ker je bil izražen pomislek, da trenutno ni pregleda nad vsemi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, registriranimi v EU, saj države članice niso dolžne sistematično obveščati 
Komisije o svojih odločitvah glede registracije;

AW. ker Uredba Komisije (EU) št. 284/2013 o določitvi zahtevanih podatkov o 
fitofarmacevtskih sredstvih zahteva podatke o akutni toksičnosti fitofarmacevtskega 
sredstva, ne pa o njegovi dolgoročni toksičnosti;

AX. ker države članice poskušajo vzpostaviti primerjalno oceno fitofarmacevtskih sredstev z 
morebitnimi nadomestnimi snovmi; ker je cilj nadomestiti tovrstne izdelke s 
fitofarmacevtskimi sredstvi z manjšim tveganjem;

AY. ker uporaba in ugotovljeni primeri nujnih registracij, dovoljenih po členu 53(2) uredbe, 
stalno naraščajo; ker nekatere države članice uporabljajo člen 53 veliko pogosteje kot 
druge; ker je EFSA pri nedavnem vrednotenju nujnih registracij treh neonikotinoidov 
ugotovila, da so bile v nekaterih primerih te registracije skladne z zakonodajnimi 
določbami, medtem ko v drugih primerih ti pogoji niso bili izpolnjeni;

AZ. ker je od začetka veljavnosti uredbe Komisija le enkrat uporabila možnost, da EFSA 
prosi za mnenje v skladu s členom 53(2) uredbe;

Splošne ugotovitve
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1. meni, da je, čeprav ima EU enega najstrožjih sistemov na svetu, treba izboljšati tako 
uredbo kot njeno izvajanje;

2. pozdravlja priporočilo mehanizma znanstvenih nasvetov, da naj Komisija olajša širšo 
razpravo v družbi, da bi se vzpostavila skupna vizija celotne EU o proizvodnji hrane, 
vključno z vlogo, ki jo v njej igrajo fitofarmacevtska sredstva; ker bi bilo treba pri takih 
razmislekih med drugimi dejavniki upoštevati cenovno dostopnost hrane za potrošnike, 
prihodke in dolgoročno preživetje kmetijske proizvodnje, pa tudi tveganja in koristi za 
zdravje ljudi in živali ter okolje, povezane z različnimi scenariji uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, vključno s scenarijem njihove odprave;

3. poziva države članice, naj namenijo dovolj sredstev za oceno aktivnih snovi in 
fitofarmacevtskih sredstev in zagotovijo neodvisno, nepristransko in pregledno oceno;

4. poziva Komisijo in države članice kot odgovorne za obvladovanje tveganja, naj pri 
odločanju, ali bodo registrirale aktivnih snovi oziroma fitofarmacevtska sredstva ter pod 
kakšnimi pogoji, dosledno uporabljajo previdnostno načelo in naj sistematično poročajo 
o načinu upoštevanja tega načela;

5. meni, da bi bilo treba v sistemu EU večjo pozornost nameniti razširjeni in profilaktični 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev in njihovim učinkom na okolje;

6. poziva k vzpostavitvi učinkovitega sistema nadzora po odobritvi za trg za spremljanje 
vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in živali in celotno okolje;

7. pozdravlja stalen projekt EFSA za modeliranje učinkov razvojne nevrotoksičnosti, 
vendar meni, da to ni dovolj, dokler obstaja zakonska zahteva za oceno aktivnih snovi in 
drugih pesticidnih sestavin glede učinkov razvojne nevrotoksičnosti, ki je del postopka 
registracije; poziva Komisijo, naj predloži spremembo uredbe, da bi zagotovila, da bodo 
aktivne snovi in druge sestavine v fitofarmacevtskih sredstvih ocenjene glede učinkov 
razvojne nevrotoksičnosti;

8. poziva, da se v programu Obzorje Evropa zagotovi dovolj sredstev za spodbujanje 
neodvisnih raziskav o negativnih učinkih fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in 
živali ter okolje;

9. poziva EFSA in Komisijo, naj izboljšata obveščanje o tveganju, da bi seznanili javnost 
na ustrezen in razumljiv način;

Zahtevek za odobritev aktivnih snovi

10. poziva Komisijo, naj predloži spremembo uredbe, da bo dobila pooblastilo za sprejetje 
delovnega programa v zvezi z določitvijo držav članic poročevalk za vloge za 
registracijo na podlagi strokovnega znanja, sredstev, pomena za izdelek, tehnično 
zmogljivost in sposobnost doseganja znanstveno podkrepljenih in zanesljivih rezultatov, 
skupaj s celovitim postopkom strokovnega pregleda in posvetovanjem z deležniki, 
podobno kot pri sistemu ponovne odobritve aktivnih snovi;

11. poziva Komisijo, naj vrednotenje vlog za obnovitev dovoljenja naloži drugi državi 
članici od tiste, ki je bila zadolžena za predhodno vrednotenje, če je mogoče zagotoviti 
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potrebno raven strokovnega znanja in sredstev;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi, da lahko države članice poročevalke postanejo le tiste 
države članice, ki lahko jamčijo za visokokakovostno oceno;

13. poziva EFSA, naj opravi oceno nacionalnih referenčnih laboratorijev pristojnih organov 
držav članic poročevalk, da bi zagotovila enako raven strokovnega znanja za osnutek 
poročila o oceni države članice poročevalke;

14. nadalje poziva države članice, da odgovorno izvedejo revizijo laboratorijev, potrjenih za 
dobro laboratorijsko prakso, in poziva Komisijo, naj vzpostavi sistem potrjevanja za 
revizije držav članic, ki ga bo vodila sama;

15. je seznanjen s predlogom Komisije o preglednosti in trajnosti ocene tveganja 
prehranjevalne verige na ravni EU;

16. meni, da je pomembno, da se od vlagateljev zahteva, naj v javnem registru in pred 
začetkom študij registrirajo vse študije za regulativne namene, ki se bodo izvajale; 
poudarja, da določbe v zvezi z javnimi registri prav tako vsebujejo registracijo potrjenih 
laboratorijev o podatkih, kdaj se je začela in zaključila študija, ter objavo kontrolnih 
podatkov, ki jih je treba vključiti v register zgodovinskih kontrol; meni, da so se lahko z 
vlogo predložijo le registrirane le študije v regulativne namene;

17. poudarja, da je treba od vlagateljev zahtevati, naj vse študije državi članici poročevalki, 
vključno z neobdelanimi podatki, predložijo v strojno berljivi obliki;

18. poziva, da se odobri javni dostop za študije v strojno berljivi obliki in v celoti, 
neposredno po sprejetju osnutka poročila o oceni, da bi se omogočil neodvisen nadzor, 
obenem pa zagotovilo, da lahko tisti, ki so študije zahtevali, te uporabljajo le v 
nekomercialni namen, da bi zaščitili pomembne pravice intelektualne lastnine;

19. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi bilo ustrezno, da se od vlagatelja ne bi več zahtevalo, 
naj predloži strokovno pregledano javno dostopno literaturo o aktivnih snoveh in 
povezanih formulacije, in bi se namesto tega to nalogo dodelilo državi članici 
poročevalki;

20. poudarja, da bi bilo treba znanstveno pregledani javno dostopni literaturi, če je ta na 
voljo, pripisati enako težo v oceni kot študijam, ki temeljijo na dobri laboratorijski 
praksi;

21. priporoča ponovno oceno obstoječih pravil za pregled literature, da bi se zagotovilo 
ravnovesje med strokovno pregledanimi študijami in študijami, ki temeljijo na dobri 
laboratorijski praksi;

Osnutek ocene, ki jo opravi država članica poročevalka

22. vztraja, da bi morale države članice poročevalke strogo uporabljati člen 9 uredbe, da bi 
zagotovile popolnost vlog, preden so ocenjene kot dopustne;

23. poudarja, da bi morala ocena vključevati temeljito vrednotenje neobdelanih podatkov, 
pa tudi podatkov, povezanih s formulacijami končnega izdelka; poziva države članice 
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poročevalke, naj v osnutku poročila o oceni jasno prikažejo, da so bile vse študije 
ustrezno pregledane glede njihove ustreznosti, znanstvene kakovosti in veljavnosti, in če 
je to potrebno, vključijo nadaljnje študije, ki jih vlagatelj ni štel za pomembne;

24. poziva Komisijo, naj predloži spremembo uredbe, da bi zagotovila, da bo aktivna snov 
ocenjena na podlagi najpogostejših načinov uporabe in najpogosteje uporabljenih 
formulacij;

25. poziva, naj vse ocene temeljijo na sistematičnem pregledu vseh razpoložljivih dokazov 
in popolni preglednosti glede „teže dokazov“;

26. priporoča, da bi morala država članica poročevalka omejiti število odstavkov na 
minimum in le v utemeljenih primerih; vztraja, da bi bilo treba v primeru, če oceno 
pripravlja vlagatelj in če so deli vzeti iz dokumentacije vloge, jasno razlikovati med 
oceno organa in oceno vlagatelja;

Mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o osnutkih poročil o oceni in 
razvrstitvi aktivnih snovi Evropske agencije za kemikalije (ECHA)

27. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo ključni preskusi (npr. 
najnovejši ekotoksikološki preskusi za talne organizme in ocene koncentracije v okolju 
in ostankov v prahu, vetru, zraku in vodi) in najnovejše znanstvene metode vključeni v 
oceno tveganja;

28. poziva Komisijo, naj predloži spremembo uredbe, da bi vanjo vključila sistem 
spremljanja po dajanju na trg, podoben kot je sistem farmakovigilance, da bi omogočila 
ustrezno oceno dolgoročnih učinkov na zdravje ljudi in živali ter okolje;

29. poziva Komisijo, naj razvije vseevropsko standardizirano platformo ali podatkovno 
zbirko, da bi podprla izmenjavo podatkov spremljanja po dajanju na trg;

30. poziva Komisijo, naj določi najvišje stopnje ostankov za tla, tako da med drugim 
uporabi podatke, zbrane s spremljanjem okolja po dajanju na trg;

31. poziva, naj se podatki, zbrani s spremljanjem okolja po dajanju na trg, uporabijo za 
potrjevanje točnosti predvidenih okoljskih koncentracij pri modelih vpliva;

32. poziva Komisijo, naj predloži spremembo Uredbe (EU) št. 284/2013 in pri tem vključi 
zahteve za podatke o dolgoročni toksičnosti pesticidnega izdelka in nadaljnjih načinih 
izpostavljenosti, in sicer prek erozije tal, ki jo povzročata veter in voda, z uporabo 
najnovejšega modeliranja;

33. poziva EFSA, naj redno posodablja svoje usmerjevalne dokumente v skladu z 
najnovejšim razvojem na vseh pomembnih področjih, da bi ocenila kratko- in 
dolgoročne učinke ostankov mešanic in formulacij v tleh in stopnje ostankov v vetru in 
prahu; poudarja, da bi morali spremljevalni dokumenti zagotavljati dovolj jasne 
usmeritve za odgovorne za obvladovanje tveganj;

34. poziva Komisijo in države članice, naj v stalnem odboru za rastline, živali, hrano in 
krmo nemudoma sprejmejo vse nesprejete smernice, vključno z najnovejšimi 
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smernicami o čebelah, ki jih je uporabila EFSA v najnovejšem pregledu treh 
neonikotinoidov;

35. pozdravlja pilotno oceno o kumulativnih učinkih in poziva k njenemu dokončanju, kot 
je bilo načrtovano za konec leta 2018, nato pa k hitremu izvajanju ocen o kumulativnih 
učinkih kot del postopka registracije; poziva k prednostni obravnavi in pospeševanju 
raziskav v povezavi z drugimi načini izpostavljenosti poleg ščitničnega in živčnega 
sistema,

36. poziva EFSA in ECHA, naj povečata uporabniško prijaznost informacij, ki jih 
zagotavljata na svojih spletnih mestih;

37. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo ustrezno zastopane v EFSA;

38. priporoča, da se znanstvena spoznanja in znanstvene zmogljivosti zavarujejo s podporo, 
širitvijo in krepitvijo strokovnega omrežja agencij EU, organov držav članic, inštitutov 
in univerzitetnih raziskovalnih skupin, vključenih v ocene tveganja;

39. nadalje priporoča, da omrežja sodelovanja na področju mednarodne znanosti z 
mednarodnimi strokovnjaki podpirajo znanstveno razpravo in znanstveni prispevek, da 
bi okrepili mednarodno sodelovanje v sistemu strokovnega pregleda, kar bo pripeljalo 
do bolj mednarodno priznanih visokokakovostnih rezultatov;

40. priporoča EFSA, naj svoja mnenja objavlja v strokovno pregledanih revijah, da bi 
spodbudila konstruktivno razpravo in sodelovanje več nacionalnih strokovnjakov pri 
svojem delu;

41. poziva, da se EFSA dodelijo zadostna sredstva, da se ji omogoči neodvisno, 
nepristransko in pregledno opravljanje nalog ter zagotavljanje visoke stopnje varstva 
zdravja ljudi in živali ter okolja;

42. poziva k dodelitvi ustreznih sredstev, da bi se omogočilo dokončanje spremljanja okolja 
po dajanju na trg na ravni krajine ter analizo, vključno s spremljanjem ostankov 
pesticidov v tleh in prahu, te rezultate pa bi bilo treba deliti z EFSA;

43. poziva, naj mehanizem Komisije za znanstvene nasvete deluje na zahtevo kot posrednik
pri znanstvenih sporih v zvezi z aktivnimi snovmi;

44. poziva mehanizem za znanstvene nasvete, naj uvede sistematičen pregled vseh 
razpoložljivih študij v zvezi z rakotvornostjo glifosata ter formulacij na njegovi osnovi 
in naj deluje kot posrednik med pomembnimi akterji, da bi pripravil morebitno 
prihodnjo odločbo o obnovi odobritve glifosata;

Odobritev aktivnih snovi s strani Komisije

45. močno obžaluje številne zamude na ravni Komisije po strokovnem pregledu EFSA, 
Komisijo pa poziva k spoštovanju rokov, kot je določeno v uredbi;

46. izraža pomislek glede premajhne preglednosti v odboru za rastline, živali, hrano in 
krmo; poziva Komisijo in države članice, naj povečajo splošno preglednost postopkov, 
vključno z zagotavljanjem podrobnih zapisnikov o razpravah o komitologiji in zadevnih 
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stališč, zlasti s pojasnilom in z utemeljitvijo sklepov odbora za rastline, živali, hrano in 
krmo;

47. poziva Komisijo, naj sprejme jasna merila glede tega, kaj so nesprejemljivi učinki na 
okolje;

48. poziva Komisijo, naj rabo postopka s potrditvenimi podatki strogo omeji na njegov 
namen, kot je določeno v členu 6(f) uredbe, in sicer kadar se zaradi novih znanstvenih 
in tehničnih spoznanj ali med postopkom ocenjevanja določijo nove zahteve; poudarja, 
da je popolna dokumentacija bistvena za odobritev aktivnih snovi; obžaluje, da je 
odstopanje s postopkom s potrditvenimi podatki povzročilo, da nekatera 
fitofarmacevtska sredstva, ki bi bila sicer prepovedana, ostajajo na trgu dlje časa;

49. poziva Komisijo, naj spremeni pomembne usmerjevalne dokumente tako, da bi bili 
potrditveni podatki sistematično predmet popolnega strokovnega pregleda EFSA, kot to 
velja za izvirne podatke iz vloge;

50. poziva Komisijo, naj v odobritev aktivnih snovi vključi pravno zavezujoče ukrepe za 
zmanjšanje tveganja, da bi odpravila znana tveganja, ki jih predstavljajo 
fitofarmacevtska sredstva, namesto da zadevo prepušča izključno presoji držav članic;

51. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo člen 25 uredbe izvajal v celoti, tako da se bodo 
smeli varovala in sinergisti uporabljati le po odobritvi; poudarja, da bi morale biti 
zahteve za podatke za odobritev varoval in sinergistov enake kot tiste za aktivne snovi, 
ter poziva k sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 25(3) uredbe;

52. poziva Komisijo, naj v skladu s členom 27 uredbe do konca leta 2018 sprejme prvi 
negativni seznam dodatkov, skupaj z merili in postopkom za ugotavljanje nadaljnjih 
dodatkov; v zvezi s tem poziva k vključitvi podatkov, zahtevanih v skladu z uredbo 
REACH, uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in uredbo o 
biocidih, ter podatkov, ki jih zberejo države članice med oblikovanjem lastnega 
negativnega seznama dodatkov;

53. poudarja, da bi morale biti aktivne snovi biološkega izvora predmet enako strogega 
vrednotenja kot druge aktivne snovi v skladu z njegovo resolucijo z dne 
15. februarja 2017 o pesticidih biološkega izvora z nizkim tveganjem;

Odobritev fitofarmacevtskih sredstev v državah članicah

54. poziva Komisijo, naj opravi temeljito oceno sistema registracije po območjih, da bi 
ocenila, kako najbolje zagotoviti ustrezno usklajeno znanstveno oceno 
fitofarmacevtskih sredstev, obenem pa ščitila odgovornosti držav članic za njihovo 
registracijo;

55. poziva EFSA, naj uvede usklajene smernice za fitofarmacevtska sredstva, Komisijo pa, 
naj jih nato sprejme;

56. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsa fitofarmacevtska sredstva predmet 
ustreznih ocen, vključno s scenariji izpostavljenosti, na podlagi podatkov, pridobljenih 
za samo fitofarmacevtsko sredstvo, in meni, da je treba ekstrapolacijo podatkov o 
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fitofarmacevtskih sredstvih opraviti le iz podatkov, pridobljenih o aktivnih snoveh, kjer 
je to znanstveno upravičeno in potrjeno kot zanesljivo s spremljanjem po dajanju na trg;

57. poudarja, da je treba od vlagateljev zahtevati, naj zagotovijo vse študije državam 
članicam, ki preučujejo vlogo za registracijo, vključno z neobdelanimi podatki v strojno 
berljivi obliki;

58. poziva, da se odobri javni dostop za omenjene študije v strojno berljivi obliki in v celoti, 
takoj ko je država članica, ki preučuje vlogo, oddala poročilo o oceni drugim državam 
članicam na istem območju, s čimer se omogoči neodvisen nadzor, obenem pa zagotovi, 
da lahko tisti, ki so zahtevali študije, te uporabljajo le v nekomercialne namene, da bi 
zaščitili pomembne pravice intelektualne lastnine;

59. poudarja, da bi morala registracija fitofarmacevtskih sredstev še naprej potekati na 
nacionalni ravni, da bi se upoštevalo razmere v posameznih državah;

60. poziva države članice, naj zmanjšajo nacionalne zahteve za podatke zaradi večje 
predvidljivosti in učinkovitosti;

61. poziva države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi izpolnile roke in 
določbe, povezane z vzajemnim priznavanjem;

62. poziva države članice, naj povečajo učinkovitost z večjim območnim in medobmočnim 
sodelovanjem, da bi bolje porazdelile delovno obremenitev in najbolje uporabile svoja 
sredstva, in naj omejijo odstopanja po členu 53 uredbe;

63. poziva države članice, naj strogo uporabljajo člen 53 uredbe, naj sprejmejo in preučijo 
le popolne vloge za odstopanje in naj Komisiji in drugim državam članicam oddajo le 
dokončana obvestila o odstopanjih;

64. poziva Komisijo, naj v celoti uporabi svoje pravice do nadzora po členu 53(2) in(3), da 
bi omejila odstopanja in podaljšanja, odobrena po členu 53, na dejansko nujne primere;

65. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo javno posvetovanje deležnikov potekalo 
pred vsako odobritvijo nujne registracije po členu 53;

66. poziva države članice, naj objavijo izpolnjene obrazce za vloge zahtevkov za nujno 
registracijo po členu 53, ki jih prejmejo, ne glede na to, ali je registracija odobrena ali 
zavrnjena;

67. poziva države članice, naj druga drugo ter Komisijo obveščajo o registraciji in zavrnitvi 
fitofarmacevtskega sredstva, pa tudi o blažilnih ukrepih, da bi zagotovile vseevropski 
pregled nad fitofarmacevtskimi sredstvi na trgu in obvladovanjem tveganj v zvezi z 
njimi;

68. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo izmenjavo podatkov o 
fitofarmacevtskih sredstvih z majhnim tveganjem, da bi olajšale primerjalno oceno 
fitofarmacevtskih sredstev;

69. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo pesticide z majhnim tveganjem kot 
pomemben ukrep za zmanjšanje negativnih učinkov varstva rastlin; priznava potrebo po 
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več raziskavah in razvoju teh izdelkov;

70. poziva k usklajeni opredelitvi „uporabe v manjši meri“, da bi spodbudil vzpostavitev 
enakih pogojev, ter priporoča oblikovanje enotnega seznama EU za glavne posevke;

71. poziva države članice, naj si bolj prizadevajo, da bodo kmetovalci ustrezno usposobljeni 
za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in uporabo integriranega varstva rastlin;

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



PR\1162183SL.docx 17/32 PE627.625v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

1. Posebni odbor in njegova pooblastila 

Devet let po sprejetju Uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih (Uredba ES) št. 1107/2009) in po 
polemiki o obnovi glifosata, aktivne snovi, ki se uporablja v fitofarmacevtskih sredstvih, je 
Evropski parlament 6. februarja 2018 sprejem sklep o ustanovitvi posebnega odbora o 
postopku Unije za registracijo pesticidov, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu 
(t. i. „odbor PEST“).

Mandat odbora PEST, kot je določeno v sklepu Parlamenta z dne 6. februarja 2018, od 
posebnega odbora zahteva, da obravnava ves postopek registracije za pesticide. Odbor PEST 
zlasti:

– analizira in oceni postopek za odobritev pesticidov v Uniji, vključno z uporabljeno 
metodologijo in njeno znanstveno kakovostjo, neodvisnostjo postopka od industrije ter 
preglednostjo postopka odločanja in njegovih rezultatov;

– analizira in oceni (s pristopom, ki temelji na dokazih) morebitne neuspehe ustreznih 
agencij EU pri znanstveni oceni odobritve ali podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot 
so glifosat, ter kako agencije EU upoštevajo veljavna ustrezna pravila, smernice in 
kodekse ravnanja Unije;

– analizira in oceni zlasti, ali je Komisija pri sprejemanju odločitev v zvezi s pogoji 
odobritve glifosata in podaljšanja odobritve glifosata ravnala v skladu z določbami 
Uredbe (ES) št. 1107/2009;

– analizira in oceni morebitno nasprotje interesov na vseh ravneh postopka odobritve, 
tudi na ravni nacionalnih organov države članice poročevalke, odgovorne za poročilo 
o oceni, pripravljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009;

– analizira in oceni, ali imajo agencije EU, odgovorne za ocenjevanje in razvrstitev 
aktivnih snovi, ustrezno usposobljeno osebje in finančna sredstva, ki jim omogočajo 
izpolnjevanje njihovih obveznosti; analizira in oceni možnost, da naročijo in/ali 
opravijo neodvisno raziskavo in testiranje in ju financirajo;

– posreduje priporočila, za katera meni, da so potrebna za postopek Unije za registracijo 
pesticidov, da se doseže visoka raven varstva zdravja ljudi in živali ter okolja; opravi 
obiske in predstavitve s tem namenom z institucijami in ustreznimi agencijami EU kot 
tudi z mednarodnimi in nacionalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in 
zasebnimi organi;

Odbor, ki ga sestavlja 30 članov, mora Parlamentu predstaviti končno poročilo, ki vsebuje 
dejanske ugotovitve in priporočila v zvezi z ukrepi in pobudami, ki jih je treba sprejeti v roku 
devetih mesecev od začetka njegovega dela (tj. do 12. decembra 2018).

2. Metode dela

Odbor je bil ustanovljen 12. septembra 2018. Za predsednika je imenoval Erica Andrieua 
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(S&D, FR), prav tako pa tudi tri podpredsednike (1. podpredsednik: Bolesław Piecha (ECR, 
PL), 2. podpredsednik: Frédérique Ries (ALDE, BE) in 3. podpredsednica: gospa Kateřina 
Konecna (GUE/NGL, CZ)). Odbor je imenoval tudi Norberta Linsa (EPP, DE) in Barta Staesa 
(Greens/EFA, BE) kot soporočevalca.

Delovni načrt, ki ga je odbor razgrnil, da bi zbral potrebne dokaze za pripravo poročila in za 
predložitev priporočil, so vključevali dve izmenjavi stališč, šest javnih posvetovanj, tri misije 
za ugotavljanje dejstev in videokonferenco. Poleg tega je odbor naročil poročilo in študijo.

Pri izmenjavi stališč in na javnih posvetovanjih se je odbor posvetoval s 34 strokovnjaki (glej 
popoln seznam v Prilogi). Medtem ko so bila prva štiri javna posvetovanja namenjena 
nadaljnjim korakom postopka Unije za registracijo fitofarmacevtskih sredstev (tj. vloga za 
odobritev aktivne snovi in osnutek poročila o oceni); mnenju EFSE o osnutkih poročil o oceni 
in razvrstitvi aktivnih snovi Evropske agencije za kemikalije (ECHA); odobritvi aktivnih 
snovi s strani Komisije; in odobritvi fitofarmacevtskih sredstev s strani držav članic), pa sta 
bili zadnji dve posvetovanji usmerjeni v sisteme registracije v drugih državah OECD, na 
vplive fitofarmacevtskih sredstev na okolje in priporočila zainteresiranih strani o obstoječi 
ureditvi v EU. Pripravljeni so bili dobesedni prepisi vseh posvetovanj. Da bi članom 
omogočili pripravo na posvetovanje, so bila poslana vprašanja povabljenim strokovnjakom 
pred vsakim posvetovanjem, na katera so morali pisno odgovoriti pred srečanjem. Če je bilo 
potrebno, so bila po posvetovanju postavljena naknadna vprašanja. Dobesedna poročila in 
pisni odgovori strokovnjakov so na voljo na spletnem mestu PEST.

Organizirane so bile tri misije za ugotavljanje dejstev pri:

– Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), Parma (7.–8. maj 2018),
– Ustanovi Evropske unije za uporabe v manjši meri (MUCF), Pariz, in raziskovalni obrat 

za sadje („La Morinière“), Saint Épain (5.–6. julij 2018) in
– Mednarodni agenciji za raziskave raka (IARC), Lyon, in na kmetiji („Le domaine 

d’Epoisses), Dijon (18.–20. spetember 2018).

Poročila misij so na voljo na spletni strani PEST.

Videokonferenca bo potekala 24. septembra 2018 z enim od sovodilnih svetovalcev za 
tožnike v zadevi Roundup MDL št. 2741.

Podrobna analiza, ki jo je naročil odbor, je bila osredotočena na smernice za oddajo in 
vrednotenje vlog za odobritev aktivnih snovi, medtem ko je bilo poročilo namenjeno učinku 
Uredbe (ES) 1107/2009 na inovacije in razvoj alternativnih in novih fitofarmacevtskih 
sredstev.

Treba je opozoriti, da je bila pri pripravi osnutka tega poročila upoštevana tudi evropska 
ocena izvajanja, ki jo je pripravil GD EPRS (v okviru poročila ENVI o izvajanju 
Uredbe (ES) 1107/2009) in objavil aprila 20181.

3. Sestava poročila

V skladu s posvetovanji je poročilo sestavljeno skladno z različnimi koraki postopka EU za 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev (s podpoglavji o „Vloga za odobritev aktivnih snovi“; 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668



PR\1162183SL.docx 19/32 PE627.625v01-00

SL

„Mnenje EFSE o osnutkih poročil o oceni in razvrstitvi aktivnih snovi Evropske agencije za 
kemikalije (ECHA)“, „odobritev aktivnih snovi s strani Komisije“; in „registracija 
fitofarmacevtskih sredstev s strani držav članic“). Poročilo vsebuje tudi nekaj splošnih 
ugotovitev. Medtem ko uvodne izjave vsebujejo dejanske ugotovitve na podlagi dokazov, ki 
jih je zbral odbor v času svojega mandata, pa točke vsebujejo posledična priporočila in pozive 
k ukrepanju.

Da bi se Uredbo (ES) št. 1107/2009 in Uredbo (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora še naprej 
ocenjevalo v skladu s Programom Evropske Komisije za ustreznost in izvajanje predpisov 
(REFIT), ki bi moral biti dokončan v prvi polovici leta 2019, priporočila odbora PEST 
koristna in pravočasna za vključitev v to oceno.

Skladno s tem se pričakuje, da bodo priporočila PEST sprožila številne ukrepe, usmerjene v 
reševanje primanjkljajev v postopku Unije za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki bodo 
ugotovljeni v tem poročilu, vključno z izboljšanjem samega obstoječega pravnega okvira EU 
(zlasti Uredbe (ES) št. 1107/2009), pa tudi povezanih izvedbenih uredb in usmerjevalnih 
dokumentov) in njegovega izvajanja. 

Predvidena sprememba Uredbe (ES) št. 178/2002 o splošni živilski zakonodaji (s katero se 
spreminjajo tudi številni sektorski zakonodajni akti, vključno z Uredbo (ES) št. 1107/2009), da 
bi se izboljšali preglednost in vzdržnost ocene tveganja prehranjevalne verige na ravni EU, ki 
je bila predstavljena aprila 2018 (COM(2018)0179)) in o kateri trenutno še vedno potekajo 
pogajanja, bo verjetno tudi prinesla izboljšave glede preglednosti znanstvenih ocen, pa tudi 
kakovosti in neodvisnosti znanstvenih študij, ki jih ocenjuje EFSA.

4. Pregled nad sistemom EU za registracijo fitofarmacevtskih sredstev

Medtem ko je bil celovit pristop EU k ureditvi zaščite rastlin prvič sprejet v začetku 
devetdesetih let minulega stoletja (Direktiva Sveta 91/414/EGS), obseg, uporabo in nadzor nad 
firofarmacevtskimi sredstvi1 trenutno ureja Uredba (ES) št. 1107/2009).

Uredba o fitofarmacevtskih sredstvih določa dvostopenjski postopek, pri katerem so aktivne 
snovi2 odobrene na ravni EU, fitofarmacevtska sredstva pa odobrena na nacionalni ravni. Zanj 
je značilno strogo ločevanje ocene in obvladovanja tveganja. Z razliko od svoje predhodnice je 
Uredba o fitofarmacevtskih sredstvih zlasti podprta z načelom prepoznavanja nevarnosti 
(„pristop na podlagi prepoznavanja nevarnosti“)3 in z načelom previdnosti4. 

                                               

1 Fitofarmacevtska sredstva (prav tako poimenovana kot „pesticidi“) so izdelki, ki sestajajo ali vsebujejo aktivne 
snovi, varovala in sinergiste in so namenjena za eno od naslednjih uporab: 11) za zaščito rastlin in rastlinskih 
proizvodov pred škodljivci/boleznimi, 2) za vplivanje na življenjske procese rastlin (kot so snovi, ki vplivajo na 
njihovo rast, brez hranil) in 3) za konzerviranje rastlinskih proizvodov.

2 Aktivne snovi so sestavine fitofarmacevtskih izdelkov, ki dejansko nadzorujejo škodljive organizme 
(t. i. škodljivce, kot so insekti, glive in plevel) ali bolezni rastlin.
3 Kar zadeva pristop na podlagi prepoznavanja nevarnosti, je razlika med nevarnostjo in tveganjem velika: 
nevarnost je opredeljena kot bistveni potencial snovi za povzročitev škode, medtem kot je tveganje verjetnost 
nastanka škode v določenih okoliščinah. 
4 Načelo previdnosti določa, da je treba, ko obstajajo negotovosti na področju znanstvenih dokazovo tveganjih, 
povezanih z dejavnostjo, izdelkom ali postopkom, tako da ni mogoče določiti obseg, v katerem je njihova 
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Postopek za odobritev aktivne snovi se začne z vlogo, ki jo odda proizvajalec 
fitofarmacevtskega sredstva ali kemična družba pristojnemu organu v kateri koli od 28 držav 
članic, ki postane država članica poročevalka za to določeno snov. Za nove aktivne snovi lahko 
vlagatelj po prosti presoji izbira državo članico poročevalko (za razliko od obnove odobritve 
aktivnih snovi, kjer državo članico poročevalko in državo članico soporočevalko imenuje 
Evropska komisija na podlagi posebnih meril). 

Ko pristojni nacionalni organ (država članica poročevalka) od vlagatelja prejme dokumentacijo, 
začne ocenjevati vlogo, oceni njeno dopustnost (tj. popolnost v skladu s smernicami o zahtevah 
po podatkih, obliko itd. ter zlasti, ali je vlagatelj zagotovil vsa potrebna poročila o preskusih in 
študijah), ter povezane nevarnosti. Ko je dokumentacija sprejeta, država članica poročevalka 
opravi prvotno znanstveno oceno in pripravi osnutek poročila o oceni1. 

Nato se osnutek poročila o oceni predloži EFSI, ki opravi strokovni pregled. Postopek 
strokovnega pregleda se začne z javnim posvetovanjem (s pritegnitvijo splošne javnosti, držav 
članic in vlagatelja). Nato se ocenijo zbrani komentarji skupaj s potrjenim, ali, če je potrebno, 
izboljšanim poročilom o oceni. Na koncu postopka EFSA sprejme „sklep“ o tem, ali je mogoče 
pričakovati, da bo aktivna snov izpolnila merila za odobritev (kot je določeno v členu 4 Uredbe 
o fitofarmacevtskih sredstvih).

Na podlagi sklepa EFSE Evropska komisija, zadolžena za obvladovanje tveganja, predlaga, ali 
se aktivna snov odobri ali ne (predlog izvedbene uredbe). Regulativni odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki vseh držav članic EU (stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo) nato glasuje 
o predlogu izvedbene uredbe. V predlogu uredbe mora biti določeno, ali je za aktivno snov v 
postopku ocenjevanja mogoče pričakovati, da bo izpolnila merila, in navesti pogoje uporabe za 
odobritev aktivne snovi (tj. ali morajo biti države članice pozorne na posebne ukrepe za 
zmanjšanje tveganja pri nadaljnji odobritvi fitofarmacevtskega sredstva). Po tem, ko je stalni 
odbor podal mnenje2, Komisija sprejme in objavi odredbo o odobritvi ali zavrnitvi odobritve 
aktivne snovi3. 

Ko so bile aktivne snovi odobrene na ravni EU, je treba državi članici oddati vlogo za odobritev 
posebnega fitofarmacevtskega sredstva, ki jih vsebuje kot sestavine. 

Da bi bilo fitofarmacevtsko sredstvo odobreno, mora izpolnjevati številna merila, vključno s 
tem, da so odobrene njegove aktivne snovi. V EU so bila določena tri območja s primerljivimi 
kmetijskimi, fitosanitarnimi in okoljskimi pogoji za obravnavo registracij fitofarmacevtskih 
sredstev (območje A/sever, območje B/središče in območje C/jug). Vloge za registracijo se 
oddajo državi članici, ki deluje kot območna poročevalka, ki oceni vlogo za zadevno območje. 

                                               
uporaba varna za zdravje in okolje, sprejeti ureditvene ukrepe, katerih cilj bi moralo biti zmanjšanje morebitnega 
tveganja. Previdnostno načelo je posebej omenjeno v členu 1(4) Uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih.
1 Treba je opozoriti, da je osnutek poročila o oceni še posebno pomemben, saj bo snov, ki jo je država članica 
poročevalka razvrstila kot rakotvorno, mutageno, strupeno ali med drugim PBT (in je tako predmet 
t. i. „izločitvenih meril“, določenih v Uredbi o fitofarmacevtskih sredstvih), neposredno prepovedana v EU, ne 
da bi bilo treba oceniti, ali je mogoče obvladati tveganja, povezana z njeno uporabo. 
2 Če v stalnem odboru ni dosežena kvalificirana večina bodisi za ali proti predlogu Komisije („ni mnenja“), se 
predlog predloži odboru za pritožbe. Če odbor za pritožbe prav tako ne poda mnenja, lahko nato odloči Komisija.
3 Odobritev aktivne snovi je načeloma podeljena za obdobje največ 10 let. Odobritve se lahko obnavljajo na 
podlagi vloge proizvajalca in so predmet podobnega postopka kot je postopek prvotne odobritve. Obnove so lahko 
podeljene za največ 15 let.
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Nacionalni sklepi o odobritvi so pripravljeni predvsem na podlagi ugotovitev tega vrednotenja 
(vzajemno priznavanje). 

A v nekaterih primerih lahko država članica določi, da ne bo podelila ali priznala registracije 
(tj. če meni, da obravnavani izdelek pomeni nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali živali 
ter okolje). Pod določenimi pogoji lahko države članice podelijo začasno registracijo 
(odstopanja) fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bodisi neodobrene aktivne snovi ali 
odobrene snovi z zelo omejeno uporabo (nujne registracije po členu 53 Uredbe o 
fitofarmacevtskih sredstvih).

Država članica izda oceno vloge v roku leta dni po sklepu o podelitvi ali zavrnitvi registracije.
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Priloga I – Seznam strokovnih govornikov

Datum Dogodek Tema Strokovnjaki

Četrtek, 
12. aprila 2018,
od 14.–17.30 ure

1. zasedanje 
PEST
(izmenjava 
stališč)

Splošni pregled 
postopka za registracijo 
pesticidov

Evropska komisija:

- Sabine Jülicher, 
direktorica (Direktorat 
E, GD SANTE)

- Klaus Berend (vodja 
enote za pesticide in 
biocide, GD SANTE)

Evropska agencija za 
varnost hrane (EFSA):

- Berhard URL (izvršni 
direktor EFSE)

- Jose Tarazona (vodja 
enote za pesticide)

Četrtek, 
26. aprila 2018,
od 14.–17.30 ure

2. zasedanje 
PEST
(izmenjava 
stališč)

Postopek EU za 
registracijo pesticidov

Francoska agencija za 
hrano, varno in zdravo 
okolje ter delovno 
mesto in varnost 
(ANSES):

- Françoise Weber

Švedska agencija za 
kemikalije (KEMI):

- Katarina Lundberg

Izvršilni organ 
Združenega kraljestva 
za zdravje in varnost 
(HSE):

- Elizabeth Clayton
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Ponedeljek, 
7. maja–torka, 
8. maja 2018

Misija pri EFSI, 
Parma

Torek, 
15. maja 2018, od 
15. –18.30 ure

3. zasedanje 
PEST 
(posvetovanje)

Zahtevek za odobritev 
aktivnih snovi in osnutek 
poročil o oceni

Evropsko združenje za 
varstvo rastlin (ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(generalni direktor)

Nemški zvezni inštitut 
za oceno tveganja 
(Bundesinstitut für 
Risikobewertung, BfR):

- Andreas Hensel 
(predsednik)

Avstrijska 
okoljevarstvena 
organizacija Global 
2000:

- Helmut Burtscher

Nemško zvezno 
raziskovalno središče za 
gojene rastline Inštitut 
Julius Kühn-Institut 
(JKI):

- Georg Backhaus 
(predsednik)
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Četrtek, 
7. junija 2018,
od 14.–17.30 ure

4. zasedanje 
PEST
(posvetovanje)

Mnenje Evropske 
agencije za varnost 
hrane (EFSA) o osnutkih 
poročil o oceni in 
razvrstitvi aktivnih snovi 
Evropske agencije za 
kemikalije (ECHA)

Evropska agencija za 
varnost hrane (EFSA):

- Bernhard Url (izvršni 
direktor)

- Jose Tarazona (vodja 
enote za pesticide)

ECHA:

- Björn Hansen (izvršni 
direktor)

- Jack de Bruijn 
(odgovorni direktor za 
obvladovanje tveganja)

- gospod Ari 
Karjalainen (višji 
strokovni sodelavec)

Delovna skupina na 
visoki ravni mehanizma 
znanstvenih nasvetov:

- Paul Nurse (član 
skupine glavnih 
znanstvenih 
svetovalcev)

Zasebni svetovalec:
- Christopher J. vratar
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Torek, 
19. junija 2018,
od 15.–18.30 ure

5. zasedanje 
PEST
(posvetovanje)

Prvi del: Predstavitev 
predloga „Splošni 
živilski zakon“ iz 
aprila 2018

Drugi del: Razprava o 
odobritvi aktivnih snovi

Evropska komisija, GD 
SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
komisar

- Sabine Jülicher 
(direktorica za „varnost 
hrane in krme ter 
inovacije“, GD 
SANTE)

Kabinet Evropske 
varuhinje človekovih 
pravic:

- Fintan Butler (višji 
svetovalec)

OECD:

- Bob Diderich (vodja 
sektorja za okolje, 
zdravje in varnost)

Univerza za kmetijstvo 
v Wageningnu:

- Violette Geissen 
(oddelek za fiziko tal in 
upravljanje zemljišč) 
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Četrtek, 
28. junija 2018,
od 14.–17.30 ure

6. zasedanje 
PEST
(posvetovanje)

Odobritev 
fitofarmacevtskih 
sredstev v državah 
članicah

Belgijsko ministrstvo za 
zdravje, varnost živilske 
verige in okolje:

- Maarten Trybou (vodja 
enote za pesticide)

Špansko ministrstvo za 
kmetijstvo in ribištvo, 
hrano in okolje:

- José María Cobos 
Suarez (namestnik 
generalnega direktorja 
za zdravje in higieno 
rastlin in gozdarstva) 

Romunski fitosanitarni 
organ:

- Paulina Gabor 
(generalna direktorical)

Univerza King’s 
College London:

- Robin Mesnage 
(raziskovalec)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(generalni sekretar)

Četrtek, 5. julija–
petek, 6. julija 2018

Misija pri 
Ustanovi 
Evropske unije za 
uporabe v manjši 
meri (MUCF), 
Pariz, in 
raziskovalni obrat 
za sadje La 
Morinière, Saint 
Épain
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Četrtek, 
30. avgusta 2018
od 14.–17.30 ure

7. zasedanje 
PEST
(posvetovanje)

Primerjalna analiza 
postopkov registracije v 
državah OECD 

Avstralski organ za 
pesticide in veterinarska 
zdravila:

- Chris Parker 
(glavni izvršni direktor) 

Kanadska regulativna 
agencija za varstvo 
rastlin:

- Richard Aucoin 
(izvršni direktor)

Agencija ZDA za 
varstvo okolja: 

- Richard Keigwin
(direktor urada za 
programe v zvezi s 
pesticidi)
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Četrtek, 
6. septembra 2018, 
od 14.–17.30 ure

8. zasedanje 
PEST
(posvetovanje)

Prvi del:
Vpliv pesticidov na 
okolje, vključno z 
blažilnimi ukrepi na 
ravni držav članic 

Drugi del: Priporočila 
zainteresiranih strani o 
obstoječi uredbi EU o 
odobritvi 
fitofarmacevtskih 
sredstev

Prvi del: 

Univerza v Bergnu / 
Univerza v Utrechtu: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgijsko čebelarsko 
središče za raziskave in 
informacije (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(znanstvena izvedenka) 

Evropski opazovalni 
urad za trajnostno 
kmetijstvo (OPERA) na 
Katoliški univerzi Srca 
Jezusovega, Piacenza 
(Italija):

- Ettore Capri (profesor)

Drugi del:

Greenpeace Evropa:

- Franziska Achterberg 
(strokovnjakinja za 
hrano)

Evropski podjetniški 
opazovalni urad:

- Martin Pigeon 
(raziskovalec in 
aktivist)

Zdravje in varstvo 
posevkov:

- John Chinn 
(predsedujoči)
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Torek, 
18. septembra–
četrtek, 
20. september 2018

Misija pri 
Mednarodni 
agenciji za 
raziskave raka 
(IARC), Lyon, in 
na kmetiji („Le 
domaine 
d’Epoisses), 
Dijon

Ponedeljek, 
24. septembra 2018,
od 19.–21. ure

Srečanje 
usklajevalcev 
(odprto za vse 
člane)

Videokonferenca z 
odvetnikom iz ZDA o 
„zadevi Roundup“

Aimee Wagstaff 
(nacionalni sovodilni 
svetovalec za tožnike v 
zadevi izdelkov 
Roundup MDL 
št. 2741)
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Priloga II – Seznam zainteresiranih strani, s katerimi so se sestali soporočevalci

1) Zainteresirane strani, ki so se sestale s poslancem Norbertom Linsem:

Vrsta Organizacija Kdo Kdaj 
1 Industrija BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministrstvo Ministrstvo Zvezne Republike 
Nemčije za hrano in kmetijstvo 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industrija Evropsko združenje za varstvo 
rastlin (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industrija AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industrija Nemško agrokemijsko 
industrijsko združenje 
(Industrieverband Agrar (IVA))

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industrija Nemško združenje kemične 
industrije (Verband der 
Chemischen Industrie (VCI))

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 Nevladna 
organizacija

Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industrija PROFEL Bettina Breuer in
Aline Rutsaert

25.04.2018

9 Nevladna 
organizacija

Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

2.05.2018

10 Nevladna 
organizacija

PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

2.05.2018

11 Nevladna 
organizacija

WeMove.EU David Schwartz 2.05.2018

12 Nevladna 
organizacija

Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(skupaj z 
Bartom 
Staesem)

13 Agencija BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Zainteresirane strani, ki so se sestale s poslancem Bartom Staesem:

Vrsta Organizacija Kdo Kdaj 
1 Akademija Fakulteta za bioznanstveni 

inženiring, oddelek za rastline in 
posevke, Univerza v Ghentu

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

januar 2018

2 Industrija Evropsko združenje za varstvo 
rastlin (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 Nevladna 
organizacija

Fundacija ljudi za etično 
ravnanje z živalmi (PETA 
Združeno kraljestvo)

Emily McIvor 24. 4. 2018

4 Ministrstvo Belgijsko ministrstvo za zdravje, 
varnost živilske verige in okolje

Maarten Trybou 4. 5. 2018

5 Nevladna 
organizacija

GLOBAL 2000 Dr. Helmut 
Burtscher-
Schaden

14. 5. 2018 
(skupaj z 
Norbertom 
Linsem)

6 Nevladna 
organizacija

AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26. 6. 2018

7 Odvetnik Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

odvetnik Robert 
F. Kennedy ml.,
odvetnik 
Michael L. 
Baum

5. 9. 2018

8 Nevladna 
organizacija

Mreža ukrepov za pesticide 
(PAN) Evropa 

Dr. Martin 
Dermine

5. 9. 2018

9 Nevladna 
organizacija

Belgijsko čebelarsko središče za 
raziskave in informacije 
(CARI), Univerza v Utrechtu, 
življenje čebel

Dr. Noa Simon 
Delso

5. 9. 2018

10 Akademija Univerza za naravne vire in 
znanosti o življenju (BOKU), 
Dunaj

Prof. Johann 
Zaller

5. 9. 2018

11 Akademija Univerza Brunel University 
London

Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5. 9. 2018

12 Nevladna 
organizacija

Mreža ukrepov za pesticide 
(PAN) Evropa 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5. 9. 2018

13 Raziskovalno 
središče

UFZ - Helmholtz Središče za 
okoljske raziskave, Leipzig, 
Nemčija

Prof. Matthias 
Liess

5. 9. 2018
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