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Zadeva: Upoštevanje pomislekov s področja zunanje trgovine glede novih kriterijev za določitev 
povzročiteljev endokrinih motenj  

Nedavno je več medijskih hiš objavilo dele zapisnika s sestanka med uradniki Komisije in 
veleposlaniki iz ZDA, Kanade, Argentine in Brazilije, na katerem je bilo govora o osnutku predloga 
Komisije za nove merila za določitev povzročiteljev endokrinih motenj. 

V zapisniku je navedeno, da je Komisija obravnavala pomisleke, ki so jih izrazili veleposlaniki glede 
novih meril, in sicer jim je zagotovila, da osnutek predloga predvideva možnost, da se določijo mejne 
vrednosti ostankov, ter zatrdila, da je treba to možnost sprejeti kot ambiciozen predlog za odpravo 
pomislekov veleposlanikov. 

Možnost določitve mejnih vrednosti ostankov za povzročitelje endokrinih motenj je Parlament zelo 
kritiziral, vključno z več poslanci odbora ENVI. Razlog za to je, da bi opredelitev teh vrednosti temeljila 
na oceni tveganja (in ne nevarnosti), kar pa ni več v skladu s previdnostnim načelom. Poleg tega bi 
bilo to v nasprotju z Uredbo (ES) št. 1107/2009, ki določa, da se aktivna snov, varovalo ali sinergist 
odobri le, če „nima lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če 
je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva“.  

Komisija je vedno trdila, da je zakonodaja Unije pripravljena neodvisno. V zvezi s tem je izrazila tudi, 
da trgovinski sporazumi ne vplivajo na to neodvisnost, pa tudi ne na uporabo previdnostnega načela, 
ki je namenjen varovanju javnega zdravja, zdravja živali in okolja.  

Ali Komisija priznava, da zaradi upoštevanja pomislekov veleposlanikov njena trditev o neodvisnosti 
ne drži več? 

Ali Komisija priznava, da so torej na osnutek predloga vplivala vprašanja zunanje trgovine in da 
osnutek predloga ne služi svojemu namenu, ki je varovanje zdravja ljudi, zdravja živali in okolja? 
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