
AM\656768SL.doc PE 386.430v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

19.3.2007 PE 386.430v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 18-69

Osnutek mnenja (PE 382.540v01-00)
Dorette Corbey
Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet

Predlog Uredbe (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 18
Člen 1

Vsebina Vsebina in namen
Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

1. Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

2. Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

3. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja.
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4. Uredba temelji na previdnostnem načelu, 
njen namen pa je zagotoviti, da snovi, 
odobrene po tej uredbi, in proizvodi, dani v 
promet, niso škodljivi za zdravje ljudi ali 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

V besedilu predloga uredbe je njen namen naveden le v uvodnih izjavah. Namen uredbe je 
treba pojasniti v prvih členih. Previdnostno načelo je omenjeno le v uvodni izjavi (8) in členu 
13(2). Bolje je opozoriti nanj v prvih členih te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 19
Člen 1

Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet,
uporabo in nadzor v Skupnosti.

Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki ali fitofarmacevtskih sredstev, ki jih 
izdela uporabnik sam, in za njihovo dajanje 
v promet, uporabo in nadzor v Skupnosti.

Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za snovi v 
formulaciji, pomožne snovi in dodatke.

Or. pl

Obrazložitev

Za ostale kemične snovi, ki se dodajajo fitofarmacevtskim sredstvom (tako imenovane snovi v 
formulaciji), uredba predvideva zgolj izdelavo seznama snovi, ki ne smejo biti vsebovane v 
fitofarmacevtskih sredstvih. Upoštevati je treba, da so lahko te snovi pomembna sestavina 
fitofarmacevtskih sredstev, njihov delež pa višji od deleža že ocenjenih varoval in sinergistov. 
Zato morajo za odobritev njihovega dajanja v promet veljati enaka pravila kot za druge 
sestavine.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 20 a (novo)

(20a) „dobra preskusna praksa”
je praksa v skladu z Direktivo 2004/10/ES;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev izraza, uporabljenega v poglavju V.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek 21 a (novo)

(21a) „dobra kmetijska praksa”
so varni načini uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, registrirani na nacionalni ravni, 
pod dejanskimi pogoji, potrebnimi za 
učinkovito varstvo pred škodljivci. Obsega 
vrsto ravni uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, vse do najvišje dovoljene ravni, ki 
mora biti takšna, da ostanki nastajajo v
najmanjših možnih količinah.
Registrirani načini varne uporabe so 
določeni na nacionalni ravni in obsegajo 
nacionalno registrirane ali priporočene 
načine uporabe, ki upoštevajo vidike 
javnega zdravja in zdravja pri delu ter 
varstva okolja. 
Dejanski pogoji obsegajo vse stopnje 
proizvodnje, skladiščenja, prevoza in 
distribucije živil in krmil.

Or. de

Obrazložitev

V uredbo bi bilo treba vključiti opredelitev "dobre kmetijske prakse" Organizacije ZN za 
prehrano in kmetijstvo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 22
Člen 3, točka 21 b (novo)

(21b) "uporaba v manjši meri"
je uporaba fitofarmacevtskega sredstva na 
posevku, ki v neki državi članici ni močno 
razširjen, ali na splošno razširjenem 
posevku, če za to obstajajo omejene ali 
občasne in izjemne potrebe, ali na semenu.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev izraza "uporaba v manjši meri", uporabljenega v členu 49.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 1

1. Aktivna snov se odobri v skladu s 
Prilogo II, če se glede na sedanje znanstvene 
in tehnične dosežke predvideva, da bodo, ob 
upoštevanju meril za odobritev, določenih v 
točkah 2 in 3 te priloge, fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, 
izpolnila pogoje iz odstavkov 2 in 3.

1. Aktivna snov se odobri v skladu s 
Prilogo II, če se glede na sedanje znanstvene 
in tehnične dosežke dokaže, da bodo, ob 
upoštevanju meril za odobritev, določenih v 
točkah 2 in 3 te priloge, fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, 
izpolnila pogoje iz odstavkov 2 in 3. Te 
pogoje je treba uporabljati kot merila za 
izključitev.

Or. en

Obrazložitev

Nobena snov, ki ima domnevno ali dejansko rakotvorne, mutagene in reproduktivno toksične 
lastnosti ali povzroča endokrine motnje in preobčutljivost, ali snov, ki je obstojna, 
bioakumulativna in strupena ali kako drugače zbuja zaskrbljenost, ne sme biti odobrena.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 24
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

nimajo škodljivih vplivov na zdravje ljudi, 
vključno z ranljivimi skupinami, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo;

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, upoštevaje zlasti ogrožene skupine, 
kot so nosečnice, zarodki in otroki, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom snovi ne bi smele škodljivo vplivati na zdravje ljudi, zlasti 
ogroženih skupin, kot so zarodki in otroci, ter na okolje. To je v skladu z odzivom Evropskega 
parlamenta (Resolucijo Evropskega parlamenta P5_TA(2002)0276) na prejšnje sporočilo 
Komisije o reviziji Direktive 91/414.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 25
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

1a. Zahtevek lahko oceni več držav skupaj, 
ki pri postopku skupnega poročanja 
opravljajo funkcijo držav članic 
poročevalk.

Or. pl

Obrazložitev

To pravilo se uporablja tudi pri oceni zahtevkov v skladu z Direktivo 91/414/EGS in močno 
vpliva na količino in kakovost poročila o oceni aktivnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 26
Člen 11, odstavek 1

1. V dvanajstih mesecih po datumu 1. Država članica poročevalka lahko začne 
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uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Agenciji predloži poročilo (v 
nadaljnjem besedilu „osnutek poročila o 
oceni“), v katerem oceni, ali je verjetno, da 
bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 4.

z ocenjevanjem poročil o preskusih in 
študijah, takoj ko jih prejme od vlagatelja, 
tudi že pred datumom uradnega obvestila iz 
prvega pododstavka člena 9(3).  V osmih
mesecih po datumu uradnega obvestila iz 
prvega pododstavka člena 9(3) država 
članica poročevalka pripravi in Agenciji 
predloži poročilo (v nadaljnjem besedilu 
„osnutek poročila o oceni“), v katerem 
oceni, ali je verjetno, da bo aktivna snov 
izpolnila zahteve iz člena 4.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo. Država članica se lahko posvetuje 
z Agencijo.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi primeren rok, v katerem 
jih mora vlagatelj predložiti. V tem primeru 
se obdobje osmih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo. Država članica se lahko posvetuje 
z Agencijo. Pri predložitvi dodatnih 
informacij vlagatelj hkrati predloži vse 
zahtevke za varstvo podatkov v skladu s 
členom 56.

Država članica se lahko posvetuje z 
Agencijo.

Država članica se lahko posvetuje z 
Agencijo.

Or. de

Obrazložitev

Snov je treba odobriti že takrat, ko se ugotovijo prvi varni načini uporabe. Tako bodo novi in 
inovativni proizvodi kmetom prej na voljo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 27
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. Država članica o tem obvesti 
Komisijo in agencijo, ki nato s tem 
seznanita ostale države članice.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 28
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Država članica poročevalka predloži 
Komisiji in agenciji tudi poročilo, v 
katerem navede vse načine uporabe, ki so 
bili ocenjeni in so v skladu z zahtevami iz 
člena 29 primerni za registracijo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 29
Člen 13 a (novo)

Člen 13a
Komisija v treh mesecih po prejemu 
poročila, omenjenega v členu 11(1), 
predstavi predlog za omejeno registracijo 
aktivne snovi, v katerem določi:
– načine uporabe, ki jih je mogoče 
registrirati, in
– obdobje registracije, ki ne sme presegati 5 
let .

Or. de

Obrazložitev

S pospešeno registracijo, ki izključuje vse pomisleke, bodo novi in inovativni proizvodi 
kmetom prej na voljo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 30
Člen 14, odstavek 2

2. Obnovitev se odobri za nedoločen čas. 2. Obnovitev se odobri za obdobje največ 
desetih let. Odobritev se lahko obnovi več 
kot enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Odobritev po prvi obnovitvi ne bi smela veljati nedoločen čas, saj bi bilo to v nasprotju s 
previdnostnim načelom. Odločitve bi bilo treba v skladu s členom 4(1) sprejemati ob 
upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 31
Člen 15, odstavek 1

1. Zahtevek iz člena 14 proizvajalec aktivne 
snovi predloži državi članici, pri čemer 
pošlje en izvod drugim državam članicam, 
Komisiji in Agenciji, in sicer najpozneje tri 
leta pred iztekom prve odobritve.

1. Zahtevek iz člena 14 proizvajalec aktivne 
snovi predloži ustrezni državi članici, pri 
čemer pošlje en izvod drugim državam 
članicam, Komisiji in Agenciji, in sicer 
najpozneje tri leta pred iztekom prve 
odobritve.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 32
Člen 19

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 33
Člen 22, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 se aktivna snov, 
ki izpolnjuje merila iz člena 4, odobri za 
največ 15 let, kadar se lahko pričakuje, da bo 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki to snov 
vsebuje, povzročilo le majhno tveganje za 
zdravje ljudi in živali ter za okolje, kot je 
določeno v členu 46(1).

1. Z odstopanjem od člena 5 se aktivna snov, 
ki izpolnjuje merila iz člena 4, odobri za 
največ 15 let, kadar se lahko pričakuje, da bo 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki to snov 
vsebuje, povzročilo le majhno tveganje za 
zdravje ljudi in živali ter za okolje.

Odstopanje ne velja za aktivne snovi, 
razvrščene v skladu z Direktivo št. 
67/548/ES kot:
– rakotvorne,
– mutagene,
– reproduktivno toksične,
– snovi, ki povzročajo preobčutljivost
ali snovi, ki se razvrstijo kot:
– obstojne z razpolovno dobo, ki traja več 
kot 60 dni,
snovi, ki povzročajo endokrine motnje, s 

seznama EU snovi, ki povzročajo endokrine 
motnje,
manj strupene,
bioakumulativne in biološko težko 
razgradljive.
Komisija do ...* pregleda in po potrebi 
določi merila za obravnavo aktivnih snovi 
kot snovi z majhnim tveganjem ter predloži 
predloge, če je to primerno.
___________________

*eno letu po začetku veljavnosti te direktive

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba jasna in objektivna merila za razvrstitev snovi kot snovi z nižjim profilom 
tveganja, ki v predlogu niso opredeljena. Zaradi spodbujanja raziskav trajnejših snovi in 
izdelkov, je treba zagotoviti, da si bodo podjetja na jasnem in bo obstajala pravno gotovost 
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glede tega, kaj točno pomenijo aktivne snovi z majhnim tveganjem. Tu našteta merila so 
deloma prevzeta iz direktive o biocidnih pripravkih, 98/8/EGS. Po teh merilih se 25 do 30 
odstotkov aktivnih snovi obravnava kot aktivne snovi z majhnim tveganjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 34
Člen 24, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
se aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, odobri za največ sedem let, če so 
ostale že odobrene aktivne snovi veliko 
manj strupene za potrošnike ali delavce ali 
predstavljajo veliko manjše tveganje za 
okolje. Pri ocenjevanju se upošteva merila 
iz točke 4 Priloge II.

1. Aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz člena 
in merila iz točke 4 priloge II, se razvrsti in 
odobri kot „možna nadomestna snov“.

Takšna snov je v nadaljnjem besedilu 
„možna nadomestna snov“.

Odobritev velja za obdobje desetih let.
Določba iz člena 14(2) se ne uporablja.

Or. es

Obrazložitev

Pri razvrstitvi aktivnih snovi kot „nadomestnih snovi” je pomembno, da so izpolnjena merila, 
določena v predlogu uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 35
Člen 24, odstavek 1, prvi pododstavek

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
se aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, odobri za največ sedem let, če so 
ostale že odobrene aktivne snovi veliko manj 
strupene za potrošnike ali delavce ali 
predstavljajo veliko manjše tveganje za 
okolje. Pri ocenjevanju se upošteva merila iz 
točke 4 Priloge II.

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
se aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, odobri za največ pet let, če so ostale 
že odobrene aktivne snovi ali drugi načini 
in postopki kmetijske pridelave veliko manj 
strupeni za potrošnike ali delavce ali 
predstavljajo veliko manjše tveganje za 
okolje. Pri ocenjevanju se upoštevajo merila 
iz točke 4 Priloge II.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da obdobje registracije za druge snovi znaša do 10 let, je treba za nadomestne 
snovi odobriti bistveno krajše obdobje, zato da se spodbuja njihova nadomestitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 36
Člen 28, odstavek 2, točka (b)

(b) dajanje v promet in uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev za raziskovalne 
ali razvojne namene v skladu s členom 51;

(b) uporaba fitofarmacevtskih sredstev za 
raziskovalne ali razvojne namene v skladu s 
členom 51;

Or. pl

Obrazložitev

Ta točka se nanaša na odobritev uporabe fitofarmacevtskih sredstev v raziskovalne in 
razvojne namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 37
Člen 28, odstavek 2 a (novo)

2a. Pri pošiljanju se fitofarmacevtskemu 
sredstvu, ki bo dano v promet na področju 
Skupnosti, priloži dvojnik ali na zahtevo 
pristojnega organa izvod registracije, če 
informacija o registraciji ni bila dana na 
voljo v skladu s členom 54.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 38
Člen 28 a (novo)

Article 28a
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Vzporedni uvoz
1. Z odstopanjem od člena 28(1) se lahko 
fitofarmacevtska sredstva v državah 
članicah dajejo na trg in uporabljajo, ne da 
bi bila tam registrirana, če ima tisti, ki želi 
dati fitofarmacevtsko sredstvo v promet, 
zanj potrdilo o tržljivosti, ki ga izda zadevna 
država članica.
2. Države članice izdajajo na prošnjo 
potrdila o tržljivosti v smislu prvega 
odstavka za fitofarmacevtska sredstva, če je 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki bo uvoženo iz 
druge države članice, v eni od držav članic 
že registrirano in je v državi uvoza 
registrirano snovno enako referenčno 
sredstvo (vzporedni uvoz).
3. Snovna enakost v smislu tega člena 
obstaja, če uvoženo in referenčno sredstvo 
vsebujeta enake aktivne snovi, v 
primerljivih količinah, z ustrezno stopnjo 
najnižje dovoljene čistosti, z določenimi 
nečistočami iste vrste in z ustrezno najvišjo 
dovoljeno vsebnostjo ter se ujemata v vrsti 
formulacije. Glede drugih vidikov sestave 
so razlike dovoljene pod pogojem, da te 
razlike v kakovosti in količini v pomožnih 
snoveh ne vplivajo na biološko aktivnost, 
na rastline, ki bodo obdelane, ali na 
človeka, živali ali naravo. V skladu s 
postopkom iz člena 76(2) se lahko merila in 
postopki za preverjanje snovne enakosti 
uredijo bolj podrobno.
4. Zahtevku za izdajo potrdila o tržljivosti se 
priložijo naslednje informacije:
– država članica izvora fitofarmacevtskega 
sredstva, ki bo uvoženo,
– ime in oznaka uvoznika,
– oznaka, s katero se bo fitofarmacevtsko 
sredstvo, ki bo uvoženo, prodajalo v državi 
uvoza,
– oznaka in številka registracije 
fitofarmacevtskega sredstva, ki bo uvoženo, 
v državi članici izvora,
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– ime in naslov imetnika registracije v 
državi članici izvora,
– originalna navodila za uporabo, s 
katerimi se bo fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
bo uvoženo, prodajalo v državi članici 
izvora,
– predvidena označitev in navodila za 
uporabo, s katerimi se bo fitofarmacevtsko 
sredstvo, ki bo uvoženo, prodajalo,
– oznaka in številka registracije 
referenčnega sredstva,
– ime imetnika registracije referenčnega 
sredstva.
5. Fitofarmacevtsko sredstvo, za katerega je 
bilo izdano potrdilo o tržljivosti, se 
uporablja enako kot referenčno sredstvo.
6. Potrdilo o tržljivosti velja za čas trajanja 
registracije referenčnega sredstva. Če 
imetnik registracije referenčnega sredstva v 
skladu s členom 44(1) zahteva preklic 
registracije in če so zahteve iz člena 29 še 
vedno izpolnjene, se veljavnost potrdila o 
tržljivosti preneha eno leto po preklicu 
registracije in najkasneje ob poteku 
veljavnosti registracije.
7. Predpisi iz členov 43, 45 in 53(4) 
poglavja VII se ustrezno uporabljajo za 
vzporedni uvoz.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ne vsebuje pravil o vzporednem uvozu fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi 
odprave sedanje pravne negotovosti, pa je nujno potrebna pravna ureditev na ravni EU. 
Nasprotujoče si odločbe sodišč in različni pristopi držav članic do vzporednega uvoza terjajo 
dopolnitev predloga z ureditvijo vzporednega uvoza.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 39
Člen 29, odstavek 6



PE 386.430v01-00 14/35 AM\656768SL.doc

SL

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbah, ki se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(2), ki vključuje 
zahteve iz Priloge VI k Direktivi 
91/414/EGS s kakršnimi koli potrebnimi 
spremembami.

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbi Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
vključuje zahteve iz Priloge VI k Direktivi 
91/414/EGS s kakršnimi koli potrebnimi 
spremembami.

Or. en

Obrazložitev

Uredbo, s katero se določajo nova enotna načela, bi morala Evropski parlament in Svet 
sprejeti v ustreznem zakonodajnem postopku, ne bi se pa smela sprejemati v postopku 
komitologije. V letu 1996 je moral Evropski parlament na sodišče, ker prva enotna načela, ki 
jih je določila Komisija, niso bila v skladu z Uredbo 97/414/EGS. Sodišče je (v zadevi C-
303/94) potrdilo stališče Parlamenta in tako so se načela, zlasti merila za pitno vodo, 
spremenila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 40
Člen 30, odstavek 3, točka (b)

b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta odstavek izhaja iz predpostavke, da preverjanje registracije kot takšno ne zadostuje za 
zagotovitev varnega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi in da morajo sosedje zato sprejeti 
dodatne varnostne ukrepe. To je v očitnem nasprotju s strogimi evropskimi standardi za 
registracijo in slabi zaupanje javnosti v evropske postopke registracije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 41
Člen 32, odstavek 5 a (novo)

5a. V vseh državah članicah se uporabljajo 
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enotni obrazci za zahtevek.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 42
Člen 33, odstavek 1

1. Vlagatelji so opravičeni do obveznosti 
predložitve poročil o preskusih in študijah 
iz člena 32(3), če dokažejo, da jim je bil 
dodeljen dostop v skladu s členi 56, 58 ali 59 
ali da je kakršno koli obdobje varovanja 
podatkov poteklo.

1. Vlagatelji so izvzeti iz obveznosti
prilaganja dokumentacije zahtevku iz 
člena 32(3), če dokažejo, da jim je bil 
dodeljen dostop v skladu s členi 56, 58 ali 59 
ali da je kakršno koli obdobje varovanja 
podatkov poteklo.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 43
Člen 33, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) dokumentacijo, do katere lahko 
vlagatelj dostopa, ali katere obdobje varstva 
se je izteklo in ki je na voljo v zadevni 
državi članici.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 44
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 

2. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici že registrirano, druga država 
članica ne glede na določbe členov 30 in 31 
odloča o tem, ali in pod kakšnimi pogoji bo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo
registrirala.
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1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek. Z odstopanjem od odstavka 1 in v 
skladu z zakonodajo Skupnosti se lahko 
določijo dodatni pogoji v zvezi z zahtevami 
iz člena 30(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlagana razdelitev v območja registracije spodkopava nacionalno registracijo in je v 
nasprotju z načelom sorazmernosti EU (člen 5 Pogodbe ES), ker presega mero, ki je potrebna 
za pospešitev postopka odločanja brez nepotrebnega podvajanja dela in za zagotovitev bolj 
usklajene razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev v različnih državah članicah. Te cilje je 
mogoče uresničiti s spremembo sistema medsebojnega priznavanja brez koncepta območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 45
Člen 39

1. Imetnik registracije lahko zaprosi za 
registracijo istega fitofarmacevtskega 
sredstva in za isto uporabo v drugi državi 
članici, v skladu s postopkom vzajemnega 
priznavanja iz tega pododdelka, če:

1. Imetnik registracije ali oseba, ki jo 
imetnik imenuje za svojega zastopnika, 
lahko zaprosi za registracijo istega 
fitofarmacevtskega sredstva in za isto 
uporabo v drugi državi članici, v skladu s 
postopkom vzajemnega priznavanja iz tega 
pododdelka, če:

(a) je registracijo izdala država članica 
(referenčna država članica), ki pripada 
istemu območju; ali

(a) je registracijo izdala država članica 
(referenčna država članica), ki pripada 
istemu območju; ali

(b) je registracijo izdala država članica za 
uporabo v rastlinjakih ali za obdelavo po 
tem, ko se pridelek pobere, ne glede na 
območje, v katerega spada referenčna država 
članica.

(b) je registracijo izdala država članica za 
uporabo v rastlinjakih ali za obdelavo po 
tem, ko se pridelek pobere, ali za obdelavo
semen ne glede na območje, v katerega 
spada referenčna država članica. ali
(ba) so registracijo na prostovoljni osnovi 
izdale države članice, ki spadajo na 
različna območja s podobnimi pogoji glede 
kmetijstva, zdravja rastlin in okolja, zlasti 
pa glede podnebnih razmer, ki so za 
uporabo tega proizvoda pomembne; ali
(bb) je registracijo izdala država članica za 
obdelavo semen, ne glede na območje, v 
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katerega spada referenčna država članica.
2. Vzajemno priznavanje ne velja za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
možne nadomestne snovi.

Or. de

Obrazložitev

Pristojni organi se od države članice do države članice razlikujejo. Poleg tega je treba 
državam članicam omogočiti prostovoljno priznavanje registracij, če pripadajo drugemu 
območju, vendar imajo podobne pogoje glede kmetijstva, zdravja rastlin in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 46
Člen 41, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) poročilo o oceni fitofarmacevtskega 
sredstva, napisano v državi članici, v kateri 
je bilo dano v promet;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 47
Člen 46, odstavek 1 a (novo)

1a. Snovi, ki so bile proizvedene z 
združitvijo dveh ali več fitofarmacevtskih 
sredstev z majhnim tveganjem, ni mogoče 
brez predhodnega preskusa njihove 
toksikološke neoporečnosti razvrstiti kar 
med fitofarmacevtska sredstva z majhnim 
tveganjem.

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 48
Člen 49, odstavek 3, točka (d)

(d) so bile dokumentacija in informacije v 
podporo razširitvi uporabe predložene s 
strani oseb ali organov iz odstavka 2.

(d) so bile dokumentacija in informacije v
podporo razširitvi uporabe predložene s 
strani oseb ali organov iz odstavka 2. Vse 
potrebne raziskave za določitev najvišjih 
dovoljenih meja za ostanke lahko izvajajo 
znanstvene ali javne ustanove.

Or. es

Obrazložitev

Stroški znanstvenih raziskav močno ovirajo razvoj uporabe v manjši meri. Ta sprememba želi 
prispevati k temu, da bi bilo iskanje ekonomsko izvedljivih rešitev lažje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 49
Člen 49, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri odobritvah uporabe v manjši meri se 
med drugim upoštevajo merila 
ekstrapolacije podatkov, ki obstajajo za 
druge kulture, katerih botanične in 
pridelovalne podobnosti so zelo velike.

Or. es

Obrazložitev

Pri kulturah z znatnimi podobnostmi, kot na primer obstajajo med češnjami in ciborami, bi 
bilo treba podatke za odobritev ekstrapolirati, da se olajša razširitev na uporabo v manjši 
meri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 50
Člen 49 a (novo)

Člen 49 a
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Vzporedni uvoz
1. Z odstopanjem od člena 28(1) lahko 
države članice dovolijo uvoz 
fitofarmacevtskih sredstev in njihovo 
dajanje v promet na svojem območju preko 
vzporedne trgovine samo na osnovi 
upravnega postopka, pri katerem preverijo, 
ali je proizvod enak že registriranemu 
fitofarmacevtskemu sredstvu ("referenčno 
fitofarmacevtsko sredstvo").  Če je, izda 
pristojni organ imenovane države članice 
za uvoženo fitofarmacevtsko sredstvo 
potrdilo o istovetnosti. 
2. Uvoznik fitofarmacevtskega sredstva pri 
pristojnem organu imenovane države 
članice vloži zahtevek za potrdilo o 
istovetnosti fitofarmacevtskega sredstva, ki 
ga želi uvoziti, in sicer pred prvim uvozom 
in prvim dajanjem v promet.
3. Pristojni organ imenovane države 
članice se v 45 dneh odloči, ali so zahteve iz 
tega odstavka izpolnjene.  Če ugotovi, da so 
zahteve izpolnjene, prejme uvoznik za 
obravnavani proizvod potrdilo o 
istovetnosti.
4. Vlagatelju ni treba predložiti informacij 
ter poročil o preskusih in raziskavah, ki so 
potrebni za registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev.
5. Pristojni organ, pri katerem se vloži 
zahtevek, zaprosi pristojni organ države 
porekla za:
(a) natančno sestavo proizvoda, da preveri, 
ali je istoveten z referenčnim sredstvom, 
registriranim v državi članici,

(b) preveritev, ali je bil obravnavani 
proizvod v tisti državi članici registriran po 
postopku, predvidenim v Direktivi 
91/414/EGS ali tej uredbi.
6. Vzporedno uvoženih proizvodov ni 
dovoljeno prepakirati.
7. Potrdilo o istovetnosti poteče ob poteku 
registracije referenčnega proizvoda ali 
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poteku registracije uvoženega proizvoda v 
državi, iz katere je bil izvožen. Če se 
registracija ne prekliče zaradi zdravstvenih 
razlogov ali varstva okolja, je uvoznik eno 
leto od preklica registracije upravičen do 
odprodaje uvoženega proizvoda.

Or. es

Obrazložitev

Na ravni Skupnosti si je treba prizadevati za jasne in stroge predpise za vzporedni uvoz, zato 
da bo dosežena visoka raven enotnosti, varnosti in nadzora. Zaradi zagotavljanja istovetnosti 
med uvoženim proizvodom in referenčnim sredstvom prepakiranje ne sme biti dovoljeno. Po 
drugi strani morajo pristojni organi namembne države izvesti celoten upravni postopek, da 
ugotovijo, ali gre za istoveten proizvod in ali je ta v državi izvoznici že registriran.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 51
Člen 49 a (novo)

Člen 49a
Vzporedni uvoz

1. Uvoznik fitofarmacevtskega sredstva 
mora pri pristojnem organu države članice, 
določenem za uvoz fitofarmacevtskega 
sredstva, zaprositi za potrdilo o istovetnosti.
Prošnjo mora vložiti pred prvim uvozom, ali 
preden se da fitofarmacevtsko sredstvo 
prvič v promet.
2. Pristojni organ države članice mora v 45 
dneh odločiti, ali so izpolnjene zahteve iz 
tega člena. Če so zahteve izpolnjene, izda 
organ uvozniku za ta proizvod potrdilo o 
istovetnosti.
3. Vlagatelju ni treba predložiti informacij 
ter poročil o preskusih in raziskavah, 
potrebnih za registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, če dokaže:
(a) da je uvoženi proizvod istoveten s 
fitofarmacevtskim sredstvom, registriranim 
v državi članici, v katero se proizvod uvaža 
(referenčnim fitofarmacevtskim sredstvom),
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(b) da je bil proizvod v državi članici, v 
katero se uvaža, registriran v postopku 
registracije, ki ustreza tistemu v Uredbi 
91/414/EGS ali tej uredbi, in
(c) da prepakiranje ne škoduje prvotni 
kakovosti proizvoda ali ugledu blagovne 
znamke in njegovega lastnika.
4. Potrdilo o istovetnosti preneha veljati ob 
koncu/poteku referenčnega proizvoda ali 
ob koncu/poteku registracije uvoženega 
proizvoda v državi članici, iz katere se 
proizvod izvaža. Če se registracija ne 
prekliče zaradi zdravstvenih razlogov ali 
varstva okolja, je uvoznik upravičen do 
odprodaje uvoženega proizvoda. Rok za 
odprodajo se začne u dnem preklica in 
konča po preteku enega leta.
5. Države članice ne smejo izdajati potrdil o 
istovetnosti za fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo možne nadomestne snovi.

Or. de

Obrazložitev

Vzporedna trgovina omogoča poenostavljeno dajanje v promet fitofarmacevtskih sredstev z 
zmanjšanim nadzorom. Iz tega sledi, da se prav vzporedna trgovina izkorišča za dajanje 
nezakonitih (nepreverjenih in/ali ponarejenih) proizvodov na trg. Zato je treba vzporedno 
trgovino urediti z jasnimi, zavezujočimi predpisi. Tako se ne bo povečala le stopnja 
vseevropske usklajenosti na področju fitofarmacevtskih sredstev, ampak tudi varnost in 
nadzor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 52
Člen 52, odstavek 2

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljici in 
dobre okoljske prakse.

Ustrezna uporaba vključuje vsaj:

skladnost z zahtevami in pogoji iz člena 30, 
ki so navedeni na oznaki, v skladu z 
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določbami iz členov 61 do 63 in Direktivo 
1999/45/ES,
(ii) uporabo v skladu z načeli integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci, vključno z 
dobro prakso varstva rastlin in dobro 
okoljsko prakso, pri katerih je uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev omejena na 
najnujnejše;
(iii) ravnanje v skladu z Uredbo (ES) št. 
396/2005,
(iv) ravnanje v skladu z zahtevami direktiv 
o varstvu delavcev.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pravilne uporabe bi morala obsegati najnujnejše zahteve. Poleg tega bi morala 
opozarjati tudi na potrebo po spoštovanju ustrezne zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 53
Člen 56, odstavek 1

1. Za poročila o preskusih in študijah velja 
varstvo podatkov v skladu s pogoji iz tega 
člena.

1. Za poročila o preskusih in študijah velja 
varstvo podatkov v skladu s pogoji iz tega 
člena.

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
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 odobri uporaba drugega 
pridelka, in

potrebna za registracijo v danih pogojih ali 
spremembo registracije, da se odobri 
uporaba drugega pridelka.

(b) potrjena kot skladna z načeli dobre 
laboratorijske prakse ali dobre preskusne 
prakse v skladu z zahtevami po podatkih za 
fitofarmacevtska sredstva iz člena 8(1)(c).
Če je poročilo zaščiteno, ga država članica, 
ki ga je prejela, ne sme uporabljati v korist 
drugih vlagateljev za fitofarmacevtska 

Če je poročilo zaščiteno, država članica, ki 
ga je prejela, ali katera koli druga država 
članica ne sme uporabljati niti tega poročila 
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sredstva, razen v skladu z določbami iz 
člena 59(2) ali člena 77.

niti njegovega povzetka v korist drugih 
vlagateljev za fitofarmacevtska sredstva, 
razen v skladu z določbami iz člena 59(2) ali 
člena 77.

Obdobje varstva podatkov je deset let od 
datuma prve registracije v zadevni državi 
članici, razen kot je določeno v členu 59(2) 
ali členu 77. Za fitofarmacevtska sredstva iz 
člena 46 se obdobje podaljša na 12 let,

Obdobje varstva podatkov je deset let od 
datuma prve registracije v zadevni državi 
članici, razen kot je določeno v členu 59(2) 
ali členu 77. Za fitofarmacevtska sredstva iz 
člena 46 se obdobje podaljša na 12 let,

Študija ni zaščitena, če je bila potrebna le za 
podaljšanje ali pregled registracije.

Študija je zaščitena pet let po obdobju, 
omenjenem v pododstavku 4, če je bila 
potrebna le za podaljšanje ali pregled 
registracije.

Or. de

Obrazložitev

Fitofarmacevtska sredstva je treba vsakih 7 do 10 let ponovno oceniti in registrirati, kar 
zahteva zbiranje novih podatkov. Imetniki registracij morajo v izpolnitev teh novih zahtev po 
podatkih vložiti veliko sredstev. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v manjši meri lahko 
ponovna registracija in s tem povezani stroški vlaganj privedejo do izpada ponudbe teh 
proizvodov, če ne bo zagotovljena ustrezna zaščita vseh zahtevanih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 54
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5

Študija ni zaščitena, če je bila potrebna le za 
podaljšanje ali pregled registracije.

Študija, ki se predloži za pregled ali 
podaljšanje registracije ni zaščitena, razen 
če je potrebna zaradi zahtev, ki izhajajo iz 
spremembe pravnih predpisov.

Or. es

Obrazložitev

Predlog Komisije pomeni velik napredek v primerjavi s tem, kako je sedaj poskrbljeno za 
perspektivnost malih in srednje velikih evropskih podjetij. S to spremembo naj bi postal 
predlog Komisije bolj jasen.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 55
Člen 56, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) v primeru ko nastopijo monopolne 
razmere.

Or. es

Obrazložitev

V novi uredbi bi morale biti predvidene posebne določbe, ki bi preprečevale monopolne 
razmere na trgu fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 56
Člen 56, odstavek 3

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije in zadevni državi 
članici za vsako poročilo o preskusih ali 
študijah predložil:

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije ali dodatnih 
informacij in zadevni državi članici za 
vsako poročilo o preskusih ali študijah 
predložil:

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo ali spremembo registracije 
fitofarmacevtskega sredstva;

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo ali spremembo ali obnovitev ali 
ponovni pregled registracije 
fitofarmacevtskega sredstva;

(b) potrditev, da ni poteklo obdobje varstva 
podatkov, odobreno za poročilo o preskusih 
in študijah.

(b) potrditev, da ni poteklo obdobje varstva 
podatkov, odobreno za poročilo o preskusih 
in študijah.

Or. de

Obrazložitev

Petletno zmerno varstvo podatkov za študije, ki so potrebne za obnovitev registracije po 
desetih letih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 57
Člen 56, odstavek 3, točka (a)

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo ali spremembo registracije 
fitofarmacevtskega sredstva;

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo ali spremembo registracije 
fitofarmacevtskega sredstva ali zaradi 
spremenjenih pravnih predpisov;

Or. es

Obrazložitev

Predlog Komisije pomeni velik napredek v primerjavi s tem, kako je se poskrbljeno za 
perspektivnost malih in srednje velikih evropskih podjetij. S to spremembo naj bi postal 
predlog Komisije bolj jasen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 58
Člen 56, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice, ki registrirajo 
fitofarmacevtska sredstva v skladu s členom 
35(2) ali z vzajemnim priznavanjem v 
skladu s členom 40, na vsakem območju, 
opredeljenem v prilogi I, varujejo podatke, 
ki so potrebni za registracijo v državi 
članici, ki preučuje, v skladu z odstavki 1, 2 
in 3. Varstvo podatkov se začne z dnem 
registracije v posamezni državi članici.

Or. de

Obrazložitev

S sistemom registracije, razdeljenim po območjih, naj bi v vseh državah zagotovili varstvo 
podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 59
Člen 56, odstavek 3 a (novo)
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3a. Kadar država članica meni, da bi lahko 
v primeru, ko se morebitni vlagatelj in 
imetnik ali imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, ne bi mogli sporazumeti o 
izmenjavi poročil o preskusih in študijah, ki 
vključujejo vretenčarje, nastopile 
monopolne razmere, morebitni vlagatelj 
obvesti pristojni organ države članice.
Kljub temu pa se morata obe strani 
sporazumeti za pristojno sodišče v smislu 
drugega pododstavka.

Or. es

Obrazložitev

V novi uredbi bi morale biti predvidene posebne določbe, ki bi preprečevale monopolne 
razmere na trgu fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 60
Člen 56, odstavek 3 b (novo)

3b. Obdobje varstva podatkov, omenjeno v 
odstavku 1, se v primeru registracij uporab 
v manjši meri podaljša
(a) za eno leto, če prvi vlagatelj v sedmih 
letih po prvi registraciji prijavi tri uporabe 
v manjši meri, ali
(b) za tri leta, če prvi vlagatelj v sedmih 
letih po prvi registraciji prijavi šest uporab 
v manjši meri, ali
(c) za pet let, če prvi vlagatelj v sedmih letih 
po prvi registraciji prijavi najmanj devet 
uporab v manjši meri.
Varstvo podatkov iz odstavka 1 velja tudi za 
tretje strani, ki za registracijo uporab v 
manjši meri predložijo poročila o preskusih 
in študijah.

Or. de
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Obrazložitev

Za področja uporabe fitofarmacevtskih sredstev v manjši meri oz. manjšega pomena za 
skupno gospodarstvo, za katera ni zadovoljivih postopkov zatiranja škodljivcev ali za katera 
registrirana fitofarmacevtska sredstva ne predstavljajo zadovoljive rešitve, je treba za 
vlagatelje zahtevkov oblikovati finančne spodbude , da bodo ti začeli sodelovati pri 
ugotavljanju pomanjkljivosti. Zlasti na področju ekološkega kmetijstva in sadjarstva se 
pojavljajo znaki pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti, da bi zagotovili osnovo za 
preživljanje teh uporabnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 61
Člen 62, odstavek 1, pododstavek 1

1. Označevanje fitofarmacevtskih sredstev 
je v skladu z zahtevami iz uredbe, sprejete v 
skladu s postopkom iz člena 76(2).

1. Države članice predpišejo določbe za 
vsebino na etiketi navedenega navodila za 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev in pri 
tem zagotovijo, da so te v skladu z 
zahtevami iz uredbe, sprejete v skladu s 
postopkom iz člena 76(2).

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 62
Člen 65, odstavek 1

Države članice izvedejo 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.

Države članice izvedejo uradni nadzor za 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo. Nadzor 
obsega preglede na kmetijah, pri katerih se 
preverja, ali se spoštujejo omejitve uporabe.
Države članice 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.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 63
Člen 74

Komisija lahko, v skladu s postopkom iz 
člena 76(2), sprejme ali spremeni tehnične 
ali druge smernice za izvajanje te uredbe.

Komisija, država članica ali država članica 
enega območja lahko, v skladu s postopkom 
iz člena 76(2), sprejme ali spremeni tehnične 
ali druge smernice za izvajanje te uredbe.

Komisija lahko od Agencije zahteva, da 
pripravi ali sodeluje pri oblikovanju smernic.

Komisija lahko od Agencije zahteva, da 
pripravi ali sodeluje pri oblikovanju smernic.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 64
Priloga II, točka 3.6

3.6. Vpliv na zdravje ljudi 3.6. Vpliv na zdravje ljudi
3.6.1. Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi zadostna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva.

3.6.1. Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi zadostna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva.

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene večjih preskušanj 
genostrupenosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh in 
fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, ni 
razvrščena, v skladu z določbami Direktive 
67/548/EGS, kot mutagena kategorija 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če ocena v 
skladu z enotnimi načeli kaže sprejemljivo 
raven zaščite uporabnikov, delavcev, ljudi v 
bližini in potrošnikov pri vsaj eni 
reprezentativni uporabi vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva po 
priporočenih pogojih uporabe.

3.6.3. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene preskušanj rakotvornosti, 
izvedenih v skladu z zahtevami po podatkih 
o aktivnih snoveh in fitofarmacevtskih 
sredstvih ter drugih razpoložljivih podatkov 
in informacij, ni in ne bo razvrščena, v 
skladu z določbami Direktive 67/548/EGS, 
kot rakotvorna kategorija 1 ali 2, razen če 
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je izpostavljenost človeka tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva.
3.6.4. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene preskušanj strupenosti za 
razmnoževanje, izvedenih v skladu z 
zahtevami glede podatkov o aktivnih 
snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, ni in ne bo razvrščena, v skladu 
z določbami Direktive 67/548/EGS, kot 
strupena za razmnoževanje iz kategorije 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.
3.6.5. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene v skladu s smernicami 
Skupnosti za preskušanje ali z mednarodno 
priznanimi smernicami za preskušanje ni 
ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih 
motilcev hormonov, ki imajo lahko 
toksikološki pomen v zvezi z ljudmi, razen 
če je izpostavljenost človeka tej aktivni 
snovi v fitofarmacevtskem sredstvu v 
realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s členom 4 morajo države članice izdelati nacionalne akcijske načrte za 
zmanjševanje tveganj in odvisnosti od pesticidov. Sem spadajo tudi ukrepi in časovni načrti za 
zmanjševanje tveganj, kar naj bi bilo povzeto v tem odstavku. Če se aktivne snovi v 
fitofarmacevtskih sredstvih ocenjujejo le po lastnostih in sestavinah, ne da bi se upoštevali 
njihova dejanska uporaba in izpostavljenost, ni mogoče v celoti soditi o njihovih tveganjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 65
Priloga II, točka 3.7.2

3.7.2. Aktivna snov se odobri le, če se ne 
šteje za obstojno in strupeno snov, ki se 

črtano
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kopiči v organizmih (PBT).
Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila, navedena 
spodaj, je snov z lastnostmi PBT.
3.7.2.1. Obstojnost
Aktivna snov 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 določi vlagatelj.
3.7.2.2. Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000.
Ocena akumulacije temelji na izmerjenih 
podatkih o koncentraciji v vodnih vrstah.
Lahko se uporabijo podatki o sladkovodnih 
in morskih vrstah.
3.7.2.3. Toksičnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo toksičnosti, 
če:
– je dolgoročna koncentracija neopaženih 
učinkov (NOEC) 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 
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strupenosti, kot opredeljujejo klasifikacije: 
T, R48, ali Xn, R48 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k prilogi II, točka 3.6.2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 66
Priloga II, točka 3.7.3

3.7.3. Aktivna snov ne izpolnjuje določb iz 
člena 4, če je zelo obstojna in je 
bioakumulacija zelo velika (vPvB).

črtano

Snov, ki izpolnjuje obe spodaj navedeni 
merili, je snov z lastnostmi vPvB.
3.7.3.1. Obstojnost
Aktivna snov 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 izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k prilogi II, točka 3.6.2.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 67
Priloga II, točka 3.8.2

3.8.2. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če na podlagi ocene Skupnosti 
ali mednarodno priznanih smernic za 
preskušanje ni ugotovljeno, da ima 
lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki 
imajo lahko toksikološki pomen v zvezi z 
neciljnimi organizmi, razen če je 
izpostavljenost neciljnega organizma tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Znanstvene utemeljitve za to, da bi učinke v smeri endokrinih motenj obravnavali drugače kot 
druge toksikološke učinke, ni. Toksikološki učinki, ki se izražajo v endokrinih motnjah, so 
urejeni že z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, ki so še sprejemljive za ljudi in okolje. 
Endokrine motnje ne bi smele biti enoznačno merilo za izključitev aktivnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andres Tarand

Predlog spremembe 68
Priloga II, točka 3.9, odstavek 1 a (novo)

Aktivna snov se ne odobri, če je po 
zakonodaji Skupnosti ali po mednarodni 
pogodbi, ki jo je Evropska unija ratificirala, 
prednostna nevarna snov. Odobritve že 
odobrenih aktivnih snovi se ponovno 
pregledajo v enem letu od sprejetja ustrezne 
zakonodaje ali ratifikacije ustrezne 
pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu hčerinske direktive okvirne direktive o vodi (KOM(2006)397,  2006/0129(COD)) 
je v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja vode s pesticidi omenjena revizija Direktive 
91/414. Sprememba zagotavlja, da ne bodo odobrene aktivne snovi, ki povzročajo težave pri 
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vodnem gospodarstvu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 69
Priloga II, točka 4

4. Merila za odobritev snovi kot možne 
nadomestne snovi

4. Merila za odobritev snovi kot možne 
nadomestne snovi

Aktivna snov se odobri kot možna 
nadomestna snov v skladu s členom 24, če:

Aktivna snov se odobri kot možna 
nadomestna snov v skladu s členom 24, če:

– so njene vrednosti SDV, ARO ali DRII 
bistveno nižje od vrednosti večine 
odobrenih aktivnih snovi;

– se na podlagi ocene dolgoročnejšega 
preizkušanja genotoksičnosti, izvedenega v 
skladu z zahtevami po podatkih za aktivne 
snovi in fitofarmacevtska sredstva ter 
drugimi razpoložljivimi podatki in 
informacijami, v skladu z določbami 
Direktive 67/548/EGS ne razvrsti kot 
mutagena snov kategorije 1 ali 2, razen če 
je izpostavljenost človeka tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v predvidljivih 
dejanskih pogojih uporabe zanemarljiva, 
ali če

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

– se na podlagi ocene preizkušanja 
rakotvornosti, izvedenega v skladu z 
zahtevami po podatkih za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva ter drugimi
razpoložljivimi podatki in informacijami, v 
skladu z določbami Direktive 67/548/EGS 
ne razvrsti kot rakotvorna snov kategorije 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v predvidljivih dejanskih pogojih uporabe 
zanemarljiva, ali če

– obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo 
kritičnih učinkov, ki skupaj z vzorci 
uporabe/izpostavljenosti povzročijo primere 
uporabe, ki lahko še vedno zbujajo skrb, 
kljub zelo omejevalnim ukrepom za 
obvladovanje tveganja (kot so obsežna 
osebna zaščitna oprema ali zelo široki 
varovalni pasovi);

– se na podlagi ocene preizkušanja 
reproduktivne toksičnosti, izvedenega v 
skladu z zahtevami po podatkih za aktivne 
snovi in fitofarmacevtska sredstva ter 
drugimi razpoložljivimi podatki in 
informacijami, v skladu z določbami 
Direktive 67/548/EGS ne razvrsti kot 
reproduktivno toksična snov kategorije 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v predvidljivih dejanskih pogojih uporabe 
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zanemarljiva, ali če
– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov. – ne razvrsti kot obstojna, bioakumulativna 

in strupena snov.
Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila iz 
naslednjih odstavkov, je obstojna, 
bioakumulativna in strupena snov.
(a) Obstojnost
Aktivna snov 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 sladkovodnem 
sedimentu ali rečnih ustjih traja več kot 
120 dni ali
– razpolovna doba v tleh traja več kot 120 
dni.
Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, 
zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih določi 
vlagatelj.
(b) Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000.
Ocena bioakumulacije temelji na 
izmerjenih podatkih koncentracije v vodnih 
vrstah. Lahko se uporabijo podatki o 
sladkovodnih in morskih vrstah.
(c) Toksičnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo toksičnosti, 
če
– je dolgoročna koncentracija brez opaznih 
učinkov pri morskih ali sladkovodnih 
organizmih večja od 0,01 mg/l ali
– se snov razvrsti kot rakotvorna 
(kategorija 1 ali 2), mutagena (kategorija 1 
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ali 2), ali reproduktivno toksična snov 
(kategorija 1, 2, ali 3) ali
– obstajajo drugi dokazi kronične 
toksičnosti, ki ustrezajo klasifikacijam T, 
R48, ali Xn, R48 po Direktivi 67/548/EGS 
ali
– gre za zelo obstojno in bioakumulativno 
snov.
Snov, ki izpolnjuje obe merili v spodnjih 
odstavkih, je zelo obstojna in 
bioakumulativna snov.
(a) Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
obstojnosti, če
– razpolovna doba v morski ali sladki vodi 
ali v rečnih ustjih traja več kot 60 dni ali
– razpolovna doba v sedimentu morske ali 
sladke vode ali v rečnih ustjih traja več kot 
180 dni ali
– razpolovna doba v tleh traja več kot 180 
dni.
(b) Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo visoke 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Or. de

Obrazložitev

Prevzeto iz točk 3.6 in 3.7 priloge II.
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