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POBUDE 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je pomembno imeti regulativni okvir, ki spodbuja konkurenčnost, podpira 

in pospešuje raziskave in inovacije za razvoj boljših in varnejših fitofarmacevtskih 

sredstev, obenem pa omogoča razpoložljivost zelo različnih vrst teh sredstev; meni, da 

bi bilo treba pri prihodnjih pregledih regulativnega okvira spodbujati izdajanje 

dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki so skladna s trajnostnimi sistemi kmetijstva, 

so okolju prijazna, učinkovita in cenovno dostopna ter pri katerih je ustrezno upoštevan 

tudi vpliv na neciljne vrste, zlasti na čebele, druge opraševalce in druge koristne 

žuželke, na primer naravne sovražnike škodljivcev; 

2. se zaveda, da je proces odobritve fitofarmacevtskih sredstev eden najstrožjih na svetu, 

saj je za vstop sredstva na trg EU trenutno potrebnih več kot 11 let, v povprečju je 

izvedenih več kot 200 znanstvenih raziskav in vloženih več kot 220 milijonov EUR; želi 

izrecno poudariti, da bo mogoče sklop cilje iz uredbe najučinkoviteje doseči, če bodo 

imeli kmetje in proizvajalci ne glede na državo članico dostop do širokega spektra 

aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev, ki jim bodo pomagali učinkovito ukrepanje 

proti škodljivcem; poudarja, da mora biti za smiselno strategijo zmanjšanja na voljo 

širok nabor fitofarmacevtskih sredstev, saj bi se morali kmetje sicer zanašati na manj 

usmerjena in zato manj učinkovita sredstva, tako da bi se njihova poraba še povečala; 

zato je zaskrbljen, ker je bilo od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1107/2009 

odobrenih le malo novih aktivnih snovi; opozarja, da je bilo na trgu Unije, odkar se 

uporablja sedanja zakonodaja, odobrenih samo osem novih aktivnih snovi; poudarja, da 

imajo pri tem poglavitno vlogo fitofarmacevtska sredstva (in aktivne snovi) z majhnim 

tveganjem; poudarja, da kmetje brez dostopa do fitofarmacevtskih sredstev ne bi mogli 

preprečiti razvoja nekaterih patogenov, ki so naravno prisotni v pridelkih, kar bi 

ogrozilo našo prehransko varnost; 

3. poudarja, da je ta uredba del širše ureditve EU za fitofarmacevtska sredstva, ki zajema 

tudi direktivo o trajnostni uporabi pesticidov, uredbo o mejnih vrednostih ostankov 

pesticidov in uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi1, ter da je 

treba vse štiri obravnavati skupaj, če želimo ugotoviti, ali ustrezajo svojemu namenu, 

tudi kar zadeva zmanjšanje skupne količine uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev, in 

to predvsem tako, da bodo države članice in Komisija poskrbele za izvajanje 

integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujale uporabo 

pesticidov in kmetijskih praks z majhnim tveganjem; želi spomniti, da je res potreben 

celovit pristop in da je treba upoštevati Uredbo (ES) št. 1185/2009 o statističnih 

podatkih o pesticidih; 

4. ugotavlja, da je treba pri ustrezni uporabi fitofarmacevtskih sredstev upoštevati določbe 

Direktive 2009/128/ES, zlasti pa splošna načela integriranega varstva rastlin pred 

škodljivimi organizmi; obžaluje, da se ta načela v državah članicah ne izvajajo v celoti 

in da je razvoj integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi upočasnjen 

zaradi omejene razpoložljivosti pesticidov z majhnim tveganjem in nekemičnih 
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pesticidov ter alternativnih možnosti za varstvo rastlin z majhnim tveganjem; ugotavlja, 

da je pri škodljivcih, ki se hitro razmnožujejo, in boleznih, ki se hitro širijo, odpornost v 

biološkem smislu neizbežna; poudarja, naj se za preprečevanje odpornosti uporablja 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi ter da se je treba izogibati 

splošnemu tretiranju oz. metafilaksi, ki se pogosto uporablja tudi, če ni opažen niti en 

škodljivec; 

5. poudarja, da je treba kmete redno usposabljati in izobraževati glede ustrezne uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev; poziva države članice in pristojne organe, naj bolje 

izkoristijo vse razpoložljive ukrepe, da bi povečali varnost pri uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev in zmanjšali škodljive učinke na okolje; opozarja, da je treba razlikovati med 

poklicno in zasebno uporabo fitofarmacevtskih sredstev, saj zanje ne veljajo enake 

okvirne obveznosti, zato Evropsko komisijo in države članice poziva, naj nedvoumno 

razlikujejo med tema vrstama uporabe in ustrezno prilagodita pravila; poudarja, da se 

fitofarmacevtska sredstva ne uporabljajo samo v kmetijstvu, temveč tudi za zatiranje 

plevelov in škodljivcev na mestnih območjih, vključno z javnimi parki in železniškimi 

progami; poudarja, da bi morali poklicni in nepoklicni uporabniki fitofarmacevtskih 

sredstev opraviti ustrezno usposabljanje; 

6. želi opozoriti na potencial, ki bi ga lahko imele tehnike preciznega kmetijstva kot 

pomoč evropskim kmetom, da bi ti čim bolj ciljno in trajnostno optimizirali boj proti 

škodljivcem, kar bi bilo skladno z načeli Direktive 2009/128/ES; poudarja, da bi se 

morda dalo z uporabo tehnologij preciznega kmetovanja povečati učinkovitost varstva 

rastlin, saj se bo tako znatno zmanjšala porabljena količina teh sredstev in s tem tudi 

njihov okoljski vpliv; poziva Komisijo, naj v celoti sprejme ta znanstveni in tehnološki 

napredek in zagotovi, da bodo kmetje, potrošniki in okolje od njega imeli korist; 

7. ugotavlja, da je za nekatera orodja iz „zbirke orodij“, na primer biološko zatiranje z 

naravnimi plenilci, paraziti ali parazitoidi škodljivcev, pomembno izogibanje 

neusmerjenim pesticidom širokega spektra, dokler se ne izčrpajo vse druge možnosti; 

8. poudarja, da imajo fitofarmacevtska sredstva pomembno vlogo pri tem, da se pri 

gojenju in žetvi zmanjšajo izgube zaradi bolezni in napadov škodljivcev ter povečajo 

kakovostni donosi in prihodki kmetov; 

9. ugotavlja, da fitofarmacevtska sredstva kmetom v okviru sistemov rastlinske pridelave 

predstavljajo znaten strošek; 

10. poudarja, da je treba izmenjavati znanje in pridobivati spretnosti na področju alternativ 

kemičnim pesticidom integriranemu varstvu rastlin pred škodljivci ter ugotoviti, katera 

oblika kolobarjenja najbolj ustreza tržnim in podnebnim okoliščinam kmetov; ugotavlja, 

da je to že predvideno v horizontalni uredbi o skupni kmetijski politiki, tudi v obliki 

služb za kmetijsko svetovanje, financiranih v okviru razvoja podeželja; 

11. poudarja pomen, da bi moglo izdajanje dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva z 

majhnim tveganjem prispevati k trajnostnemu kmetijskemu sektorju EU, in opozarja, da 

je pomembno poskrbeti, da bodo na voljo, saj bi lahko ta sredstva imela pomembno 

vlogo pri celoviti strategiji integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi; želi 

opozoriti, da je pomembno prispevati k boljšemu delovanju kmetijskega ekosistema in 

trajnostnega kmetijskega sektorja, ob čemer opozarja, da bi lahko slaba razpoložljivost 
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fitofarmacevtskih sredstev ogrozila diverzifikacijo kmetijstva in povzročila odpornost 

škodljivih organizmov na ta sredstva; glede tega je prepričan, da je treba oceniti 

učinkovitost in tveganja teh sredstev ter njihovo zmožnost, da bodo ustrezala okoljskim, 

zdravstvenim in ekonomskim potrebam v kmetijstvu, saj bomo le tako povečali 

sprejetost teh sredstev in pripomogli k njihovemu širšemu uveljavljanju v strategijah 

kmetov za varstvo rastlin; spodbuja k razvoju fitofarmacevtskih sredstev z majhnim 

tveganjem; ugotavlja, da za naravne snovi in proizvode, za katere se ve, da vključujejo 

manj tveganja, ne bi bili potrebni tako dolgo postopki za odobritev; zato poziva, da bi 

uvedli hitrejši postopek (pospešeni postopek) za ocenjevanje, odobritev in registracijo 

bioloških fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem; 

12. je zaskrbljen, ker je odobrenih le malo novih snovi, medtem ko se druge snovi umikajo 

s trga; poudarja, da je pomembno kmetom ponuditi ustrezen nabor fitofarmacevtskih 

sredstev, da se zagotovi zanesljiva preskrba s hrano v EU; 

13. pozdravlja, da je bilo za Uredbo (ES) št. 1107/2009 pripravljeno poročilo o izvajanju, s 

katerim naj bi nadzorovali njeno uspešnost pri zagotavljanju varnosti hrane in varstva 

okolja ter visoke zaščite zdravja ljudi, rastlin in živali; obenem poudarja, da je treba 

konkurenčnost kmetijskega sektorja EU varovati, tako da se vsem kmetom in 

proizvajalcem, ne glede na to, v kateri državi članici opravljajo svojo dejavnost, z 

dostopom do širokega nabora aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev omogočijo 

enaki konkurenčni pogoji; želi spomniti na osmo uvodno izjavo Uredbe (ES) 

št. 1107/2009, v kateri je nedvoumno poudarjeno, da je treba varstvu ranljivih skupin 

prebivalstva nameniti posebno pozornost in da je treba uporabljati previdnostno načelo; 

glede tega ima ima pomisleke, da nekatere države članice niso ustrezno opremljene za 

spopadanje z nezakonitimi in ponarejenimi fitofarmacevtskimi sredstvi; 

14. je seznanjen, da Komisija v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov 

(REFIT) ravno ocenjuje Uredbo (ES) št. 1107/2009 ter da bo oceno predvidoma končala 

do novembra 2018; je prepričan, da bodo njene ugotovitve zadostna podlaga za 

razpravo sozakonodajalcev o prihodnjem razvoju Uredbe (ES) št. 1107/2009; 

15. opozarja, da se je med letoma 1993 in 2009 število dovoljenih aktivnih pesticidov 

zmanjšalo za 70 %, število izbruhov škodljivih organizmov v EU pa se je povečalo; 

16. priznava, da imajo fitofarmacevtska sredstva pomembno vlogo pri izboljševanju 

zmožnosti kmetijskega sektorja, da zadosti svetovnim prehranskim potrebam, kar je po 

podatkih FAO1 že prispevalo k zmanjšanju deleža podhranjenih ljudi v svetovnem 

prebivalstvu z 18,6 % v obdobju 1990–1992 na približno 10,9 % v obdobju 2014–2016; 

zato meni, da bi bilo treba sedanji sistem izboljšati z okrepljenimi prizadevanji za 

odpravo škodljivih učinkov, ne pa ga ukiniti, ne da bi imeli pri roki kakšne druge 

možnosti, s katerimi bi se enako uspešno vzdrževali in povečevali raven preskrbe s 

hrano; 

17. izraža zaskrbljenost, ker se v aktualnih razpravah izraža vedno več pomislekov o 

sedanjem znanstvenem sistemu Evropske unije za ocenjevanje fitofarmacevtskih 

sredstev; poudarja, da je pomembno vzdrževati in še okrepiti sistem, ki bo znanstveno 

                                                 
1 Gl. FAO (2015): The State of Food Security in the World (Stanje na področju svetovne prehranske varnosti); 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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zanesljiv, objektiven in se bo opiral na strokovno pregledane dokaze, pridobljene z 

odprtim, neodvisnim in večdisciplinarnim znanstvenim pristopom k odobritvam novih 

aktivnih snovi, in bo skladen tudi z načeli EU glede analize tveganja in previdnostnim 

načelom, ki so opredeljena v splošni živilski zakonodaji (Uredba (ES) št. 178/2002); 

vztraja, da je treba pri postopku za odobritev aktivnih snovi upoštevati dejansko 

uporabo fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi znanstveni in tehnološki napredek na tem 

področju; želi opomniti, da zaradi zapletenosti sedanjega sistema ocenjevanja in 

odobritve prihaja do neupoštevanja predpisanih rokov, kar pomeni, da ves sistem ne 

deluje dobro; poudarja, da je zato treba sistem pregledati in poenostaviti;  

18. pozdravlja, da Komisija previdnostnega načela ne razlaga kot alternativo pristopu 

obvladovanja tveganja, marveč kot posebno obliko obvladovanja tveganj, kar je izrazila 

v oceni splošne živilske zakonodaje v okviru programa ustreznosti in uspešnosti 

predpisov1; želi spomniti, da to stališče podpirajo tudi sodbe Sodišča EU2; poziva 

Komisijo, naj oceni, ali merila za prekinitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 v tem smislu 

ustrezajo svojemu namenu; 

19. je seznanjen, da mora država članica poročevalka pripraviti ter Komisiji – in v vednost 

Agenciji – predložiti tako imenovani „osnutek poročila o oceni“, v katerem oceni, ali je 

verjetno, da bo aktivna snov izpolnila merila za odobritev iz člena 4; poudarja, da mora 

država članica poročevalka opraviti neodvisno, objektivno in pregledno oceno glede na 

aktualna znanstvena in tehnična spoznanja; 

20. ima pomislek, da Uredba (ES) št. 834/2007 ne zagotavlja enakovredne in znanstveno 

zanesljive in temeljite ureditve za oceno učinkov na zdravje ljudi, živali in okolje za 

registracijo fitofarmacevtskih sredstev, primernih za ekološko pridelavo; se zaveda, da 

se v tej uredbi ne uporablja načelo ločevanja ocene tveganja in obvladovanja tveganja; 

21. ima pomisleke zaradi sistematičnega zamujanja pri postopkih odobritve in vse večje 

uporabe odstopanj iz člena 53 Uredbe (ES) št. 1107/2009; poudarja, da te zamude resno 

ovirajo vstopanje učinkovitih in varnejših inovativnih sredstev na trg, s tem pa tudi do 

vse pogostejšega zatekanja k izrednim registracijam, kar pomeni večjo okoljsko 

obremenitev; poudarja, da morajo države članice spoštovati zakonske roke, saj s tem 

zagotavljajo predvidljivost za predlagatelje, obenem pa inovativnim fitofarmacevtskim 

sredstvom, ki ustrezajo strožjim zahtevam, olajšajo vstopanje na trg; poleg tega meni, 

da bi bilo treba vsa odstopanja ustrezno utemeljiti in redno ocenjevati; želi spomniti na 

deseto uvodno izjavo Uredbe (ES) št. 1107/2009, v kateri je nedvoumno poudarjeno, da 

bi se snovi smele v fitofarmacevtska sredstva vključiti le, če dokazano koristijo 

rastlinski pridelavi in se ne pričakuje, da bi imela kakor koli škodovala zdravju ljudi ali 

živali ali okolju; poudarja, da je revizija, ki jo je Komisija leta 2016 in 2017 izvedla v 

sedmih državah članicah, pokazala, da večina teh držav članic nima pravilnih sistemov, 

s katerimi bi zagotovile, da bodo vloge obravnavane v zakonsko določenih 120 dneh; 

22. obsoja enostranske odločitve držav članic, s katerimi lahko preprečijo ali omejijo 

uporabo sredstev, ki so jih odobrile druge države članice, ter neusklajenost v času 

obravnavanja vlog za registracijo, zaradi česar se izkrivlja konkurenca na notranjem 

trgu in nastajajo tehnični zastoji za kmete, kar škoduje okolju in je neproduktivno za 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2011, Francija proti Komisiji, T-257/07, ECLI:EU:T:2004:444. 
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konkurenčnost kmetijskih gospodarstev; 

23. poudarja, da je verodostojnost sistema za registracijo fitofarmacevtskih sredstev močno 

odvisna od zaupanja javnosti v evropske agencije, ki zagotavlja znanstvena mnenja, na 

katerih temeljijo odobritve in obvladovanje tveganj; poudarja, da je za ohranjanje 

zaupanja javnosti pomembno, da je znanstveno ocenjevanje pregledno; zato poziva, naj 

se ustreznim agencijam zagotovijo zadostna finančna sredstva ter primerno število 

zaposlenih in s tem neodvisen, pregleden in pravočasen proces registracije; glede tega je 

zadovoljen, da je Komisija pri oceni splošne živilske zakonodaje v okviru programa 

ustreznosti in uspešnosti predpisov1 ugotovila, da Evropska agencija za varnost hrane 

(EFSA) deluje zelo pregledno in objavlja podatke v skladu s strogimi pravili o 

zaupnosti, ki sta jih določila sozakonodajalca; pozdravlja tudi trajna prizadevanja 

agencije EFSA, da bi izboljšala svoj sistem za zagotavljanje neodvisnosti in 

obvladovanje navzkrižij interesov, ki ga je Računsko sodišče leta 2012 pohvalilo kot 

najnaprednejši sistem med agencijami, za katere izvaja revizijske preglede2, ter je bil 

junija 2017 posodobljen3; poziva Komisijo, naj predlaga izboljšave, s katerimi bo še 

povečala preglednost regulativnega procesa, vključno z dostopom do podatkov iz 

varnostnih študij, ki jih proizvajalci predložijo v okviru vloge za dovoljenje za promet s 

fitofarmacevtskim sredstvom v EU; meni, da je treba ta postopek pregledati, da bi 

izboljšali ocenjevanje, povečali neodvisnost organov, ki izvajajo študije, preprečili 

navzkrižja interesov in povečali preglednost postopka;  

24. želi opozoriti na neravnovesje v številu vlog med nekaterimi državami članicami z 

istega območja, ki so tudi podobno velike in imajo podobne razmere za kmetijstvo; 

25. poudarja, da je treba spodbujati delitev dela in izmenjavo informacij med državami 

članicami tako, da se spodbuja razpoložljivost in uporaba usklajene metodologije in 

modelov za izvajanje ocenjevanj, ob tem pa se zmanjšajo dodatne nacionalne zahteve, 

da bi zagotovili optimalno delovanje notranjega trga; opozarja na posebne zahteve v 

vsaki državi članici in neusklajenost med metodologijami, ki se uporabljajo za 

ocenjevanje, zaradi česar med državami članicami ni dovolj zaupanja in ponovno 

izvajajo ocenjevanje na podlagi lastnih modelov; poudarja, da imajo države članice 

pomembno vlogo pri učinkovitem izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009; poudarja, da 

učinkovite registracije prinašajo koristi, tudi hitrejši dostop do fitofarmacevtskih 

sredstev in alternativ z majhnim tveganjem; meni, da je nujno treba izboljšati 

harmonizacijo zakonodaje o dajanju fitosanitarnih sredstev v promet znotraj Unije, da bi 

preprečili izkrivljanje konkurence; poudarja, da bi moral biti namen celovitega izvajanja 

veljavne zakonodaje, da bi preprečili podvajanje dela in kmetom brez nepotrebnega 

odlašanja dali na voljo nove snovi; 

26. pozdravlja zamisel in cilje sistema registracije po območjih, a priznava, da bi se ti cilji 

morda lahko učinkoviteje dosegli z enotnim sistemom registracije na ravni Unije; 

poziva Komisijo, naj oceni, ali bi bilo mogoče časovno in stroškovno učinkovitost 

postopka registracije povečati, če bi izboljšali sedanji sistem (npr. z bolj usklajeno 

metodologijo, modeli in zahtevami za uporabo in/ali z uvedbo obvezne registracije za 

celo območje po pozitivni oceni območne države članice poročevalke) ali z 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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vzpostavitvijo enotnega sistema odobritev na ravni Unije; 

27. pozdravlja zamisel in cilje sistema registracij po območjih in želi opomniti, da bi moral 

ta sistem načeloma pripomoči k časovno in stroškovno učinkovitejši registraciji 

fitofarmacevtskih sredstev za vse udeležene; poudarja, da bi moralo ocenjevanje vlog za 

registracijo fitofarmacevtskih sredstev po območjih, ki vlagateljem omogoča, da za 

pripravo ocene predlagajo le eno območno državo članico poročevalko, pripomoči k 

temu, da bi zadevne države članice s pomočjo sodelovanja sprejele sklep v roku 120 dni 

po tem, ko država članica poročevalka izda poročilo o registraciji; je zaskrbljen, da bo 

zaradi sistematičnih zamud v procesu registracije in vse pogostejšo uporabo izrednih 

registracij v praksi zelo težko uveljaviti te koristi ali ji celo ne bo mogoče uveljaviti; 

poziva države članice, da dodobra izkoristijo priložnost za delitev dela, ki jo omogoča 

sistem registracij po območjih, in spodbuja Komisijo in pristojne organe, naj države 

članice pri tem podprejo; 

28. poudarja, da je bil namen postopka vzajemnega priznavanja med državami članicami na 

točno določenem geografskem območju v okviru enotnega trga poenostaviti postopke in 

povečati zaupanje med državami članicami; meni, da je izvajanje postopka vzajemnega 

priznavanja pomembno orodje za boljšo delitev dela in zagotavljanje upoštevanja rokov, 

obenem pa tudi za čim večje zagotovljeno varstvo za uporabnike, saj predlagateljem 

omogoča, da zaprosijo za dovoljenje v drugi državi članici za isto sredstvo za iste 

kmetijske prakse na podlagi ocene, ki je bila opravljene že pri izdaji dovoljenja v 

izvorni državi članici, ta pa mora vedno prevzeti odgovornost za oceno, ki jo izda državi 

članici, ki uporabljajo vzajemno priznavanje;  

29. meni, da glede na razlike v praksah med državami članicami in glede na seznam 

dejansko dovoljenih proizvodov cilji niso bili doseženi; želi opozoriti, da načela 

vzajemnega priznavanja ne bo mogoče zares uveljavljati, če bodo še naprej vztrajala 

velika razhajanja med državami članicami pri registriranih fitofarmacevtskih sredstvih 

in nezaupanje med njimi; zato poziva Komisijo, naj izboljša delovanje sistema 

vzajemnega priznavanja, in sicer v dveh korakih: 

a) s pregledom postopka vzajemnega priznavanja, da bi povečali učinkovitost sistema 

ter izboljšali njegovo izvajanje, upoštevanje rokov in zaupanje med državami članicami; 

b) z oceno učinka, v kateri bi analizirala, ali bi bilo izvedljivo uvesti postopek 

registracije fitofarmacevtskih sredstev (po možnosti na evropski ravni, kar bi 

usklajevala Komisija) ob upoštevanju geografskih posebnosti, tako da bi harmonizirali 

pravila med državami članicami ter močno znižali stroške in skrajšali roke, z 

okrepljenim notranjim trgom fitofarmacevtskih sredstev pa rešili tudi probleme 

nelojalne konkurence, pri čemer je treba upoštevati, da takšen postopek registracije ne 

bo izvedljiv brez ustreznih proračunskih sredstev in strokovnega znanja držav članic; 

30. pričakuje, da bo ocena učinka potrdila, ali bi z uvedbo enotnega organa na ravni EU, ki 

bi bil odgovoren za vse vidike v zvezi z ocenjevanjem in odobritvami aktivnih snovi, 

preprečili podvajanje dela, znatno znižali stroške in upravno breme ter zagotovili visoko 

in enotno raven varstva okolja in zdravja ljudi ter za ocenjevanje in registracijo aktivnih 

snovi omogočili sistem „vse na enem mestu“; 

31. meni, da bi lahko usklajen postopek registracije fitofarmacevtskih sredstev na evropski 
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ravni pripomogel k skupnim rešitvam za manjše kmetije, ki naletijo na tehnične zastoje 

zaradi stroškov registracije ter premalo naložb in raziskav zasebnih in javnih 

deležnikov; 

32. se zaveda, da zaradi premajhnega usklajevanja med državami članicami prihaja do 

podvajanja dela, kar povzroča neučinkovite izdatke in upravno breme; 

33. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je kmetom zaradi le majhnega števila novih aktivnih 

snovi, odobrenih od uvedbe Uredbe (ES) št. 1107/2009, na voljo manj orodij; želi 

Komisijo in države članice spomniti, da je pomembno, predvsem z javno-zasebnimi 

partnerstvi, financirati raziskave in inovacije za iskanje ustreznih vzdržnih, varnih in 

učinkovitih rešitev za varstvo rastlin v okoljskem, zdravstvenem in gospodarskem 

smislu, in poudarja, da je treba kmetom svetovati o izvajanju teh alternativnih rešitev ter 

jim s tem omogočiti, da bodo zmanjšali svojo porabo fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 

zagotoviti, da bo trajnostno kmetijstvo zadostilo potrebam naraščajočega svetovnega 

prebivalstva in odgovorilo na okoljske in zdravstvene pomisleke; ugotavlja, da 

raziskave in tehnologija pomembno prispevajo k večji razpoložljivosti orodij za 

spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi izzivi v kmetijstvu – na primer preprečevanje 

odpornosti; 

34. pozdravlja prizadevanja Komisije, ki je oblikovala orodje za usklajevanje odobritev 

fitofarmacevtskih sredstev za manjše uporabe, vendar opozarja, da je treba za te namene 

zagotoviti večjo dostopnost aktivnih snovi in da „manjše uporabe“ za številne države 

članice zajemajo veliko večino pridelkov; 

35. meni, da bi bilo treba prilagoditi tudi Uredbo (ES) št. 1107/2009, da bi bolje upoštevala 

snovi, ki se sicer ne obravnavajo kot fitofarmacevtska sredstva, se pa uporabljajo za 

zaščito rastlin in jih v tem primeru ureja ta uredba; te snovi so zanimive alternative za 

integrirane metode pridelave in nekatera biološka sredstva za zatiranje škodljivih 

organizmov; 

36. pozdravlja vzpostavitev instrumenta za usklajevanje manjše uporabe kot foruma za 

boljše usklajevanje med državami članicami, organizacijami pridelovalcev in industrijo 

pri razvijanju rešitev za manjšo uporabo; poudarja, da je potrebno dolgotrajno in 

vzdržno financiranje tega instrumenta; 

37. države članice poziva k izmenjavi informacij in dobre prakse o rezultatih raziskav v 

zvezi z bojem proti organizmom, škodljivim za poljščine, saj lahko tako prispevajo k 

alternativnim trajnostnim rešitvam na področju okolja, zdravja in gospodarstva; 

38. poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti vlogi malih in srednjih podjetij 

pri razvoju novih proizvodov, saj jim pogosto primanjkuje obsežnih sredstev, ki so 

potrebna v procesu razvoja in odobritev novih snovi; 

39. poziva Komisijo, naj poveča usklajevanje med državami članicami pri pripravi 

podatkov, zlasti podatkov o ostankih; 

40. meni, da bi morala za pridelke, uvožene iz držav zunaj EU, ki so bili pridelani z 

uporabo fitofarmacevtskih sredstev, veljati enako stroga merila kot za pridelke iz EU; je 

zaskrbljen, da se za pridelavo uvoženih pridelkov morda uporabljajo fitofarmacevtska 
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sredstva, ki v EU niso registrirana; 

41. poziva Komisijo, naj predlaga vseevropski sistem registracije za manjšo uporabo in 

posebne poljščine ter skupni seznam velikih/manjših poljščin, ki bi se uporabljal na 

ravni EU; 

42. meni, da imajo lahko pesticidi z majhnim tveganjem pomembno vlogo pri integriranem 

varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, in poziva, naj se te snovi registrirajo po 

pospešenem postopku, da bi olajšali njihovo uporabo v strategijah za zaščito poljščin. 
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