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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I) Uvod:

Predložena direktiva je del tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov in s tem 6. 
okoljskega akcijskega programa.

Uporaba ali raba fitofarmacevtskih sredstev je neposredno ali posredno urejena v številnih 
zakonodajnih besedilih Skupnosti, med drugim v:

• Direktivi 91/414/EGS (o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet), ki naj bi jo 
nadomestila uredba o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (KOM(2006)388),

• Direktivi 79/117/EGS (o prepovedi fitofarmacevtskih sredstev),

• Uredbi (ES) št. 396/2005 (o mejnih vrednostih ostankov pesticidov),

• Uredbi (ES) št. 882/2004 (o izvajanju uradnega nadzora),

• Uredbi (ES) št. 178/2002 (o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje),

• Uredbah (ES) št. 852/2004, št. 853/2004, št. 854/2004 (t.i. higienskem paketu),

• Uredbi (ES) št. 1782/2003 (o neposrednih podporah v okviru skupne kmetijske 
politike, ki predpisuje uporabo t.i. higienskega paketa ter Direktive 91/414/EGS, 
Uredbe (ES) št. 178/2002 idr. v okviru navzkrižne skladnosti),

• Direktivi 79/409/EGS (o ohranjanju prosto živečih ptic) in Direktivi 92/43/EGS (o 
ohranjanju naravnih habitatov),

• Direktivi 2000/60/ES (o vodni politiki) ter hčerinskih direktivah in odločbah (npr. 
direktivah o podtalnicah, pitni vodi in površinskih vodah, direktivi o okoljskih 
standardih kakovosti (KOM(2006)397), odločbi o prednostnih snoveh idr.), ki vse 
zahtevajo ukrepanje proti obremenitvam s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovemu 
vnosu,

• direktivah o varovanju zdravja delavcev in

• direktivah o odpadkih.

Predpisov je dovolj in vendar se zakonita uporaba fitofarmacevtskih sredstev v okviru, ki je 
bil določen s pravom Skupnosti in nacionalnimi predpisi, po državah članicah na žalost še 
močno razlikuje. Kljub očitnim izboljšavam v zadnjih letih se v vodi in živilih še vedno 
pojavljajo nezaželeni ostanki fitofarmacevtskih sredstev.

Predlagani pravni akt naj bi prispeval k nadaljnjemu poenotenju uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev.

Bistveni instrumenti, ki so bili v ta namen predlagani, so:

• oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov,
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• usposabljanje uporabnikov,

• odnosi z javnostmi,

• pregledi uporabljenih naprav,

• posebno varstvo vodnega okolja, območij Natura 2000 in površin, ki jih širša javnost 
pogosto obiskuje (kot so parki ipd.),

• spodbujanje postopkov, pri katerih je uporaba pesticidov majhna, vključno s celostnim 
zatiranjem škodljivcev (splošnih in posameznim pridelkom prilagojenih postopkov),

• razvoj kazalcev tveganja.

II) Predlagane spremembe

Fitofarmacevtska sredstva so nujno potrebna sestavina sodobnega kmetijstva. Bistvene prvine 
okolju prijaznega in zdravju neškodljivega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi so že 
vsebovane v drugih predpisih Skupnosti. 

Nesporno je torej, da morajo biti nacionalni akcijski načrti osrednja točka direktiva. 

Z njimi bi morale države članice prek različnih prostovoljnih, zakonskih in po potrebi davčnih 
ukrepov združiti vse potrebne dejavnosti, usmerjene v zmanjšanje tveganj, ki še ostajajo, in 
izboljšanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi. 
V ta namen je treba nujno izboljšati usposabljanje in osveščanje, odpraviti točkovne emisije, 
izboljšati podatkovno stanje in se prizadevati za udejanjenje celostnega zatiranja škodljivcev. 
Pri tem so odločilna stalna prizadevanja, saj se spoznanja o optimalnem varstvu rastlin 
neprestano razvijajo in se lahko razmere ob prekinitvi teh prizadevanj (osveščanja, pregledov) 
hitro poslabšajo.

Glede na veliko količino obstoječih predpisov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev bi se 
morala direktiva omejiti na to, da določi minimalne vsebine akcijskih načrtov, sicer lahko 
tako kot pri Naturi 2000 pride do novih zahtev na evropski ravni, ki bodo v nasprotju s 
sedanjimi pravnimi predpisi. 

Tudi celostno zatiranje škodljivcev je že obsežno opredeljeno v predlagani uredbi o dajanju v 
promet in bo od leta 2014 zavezujoče za vse uporabnike. Omejitve uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na področju vodnih zajetij (glede pitne vode, podtalnic, tekočih voda, razmakov pri 
škropljenju) so po pravnih predpisih za vodo ali dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet 
obvezne. V tem primeru je dovolj, da se države članice, kot pri Naturi 2000, z akcijskimi 
načrti obveže k posebni pozornosti in budnosti.

Obvezne predpise je treba predvideti samo za področja, ki doslej sploh še niso bila 
obravnavana, kot so izobraževanje in usposabljanje, osveščanje in uporaba naprav.

Učinkovitost nacionalnih načrtov je treba v primerjavi s predlogom Komisije izboljšati z 
jasnimi pravili za njihovo dopolnjevanje in preverjanje.
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Zaradi večje razumljivosti je bil pojem „pesticidi" nadomeščen s „fitofarmacevtskimi 
sredstvi”, saj se direktiva osredotoča le nanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne uporabe pesticidov

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev v skladu z načelom trajnostnega 
razvoja
(Nadomestitev besede „pesticidi“ z besedo 
„fitofarmacevtska sredstva“ velja v 
celotnem zakonodajnem besedilu; ob njenem 
sprejetju bo treba celotno besedilo tehnično 
prilagoditi.)

ObrazložitevV direktivi so kot pesticidi navedena izključno fitofarmacevtska sredstva. Zaradi 
jasne opredelitve področja uporabe mora to priti do izraza tudi v naslovu.

S predlogom spremembe se želi pojasniti pomen. Trajnostna uporaba pomeni dolgoročno 
stalno uporabo.
Vendar je eden od specifičnih ciljev tematske strategije prehod na kmetijstvo, pri katerem se 

pesticidov ne uporablja oziroma le v majhnih količinah. Zato bi moral naslov vsebovati „na 
področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev v skladu z načelom trajnostnega razvoja“.
Sprememba velja za celotno zakonodajno besedilo.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati 
nacionalne akcijske načrte, namenjene 
določanju ciljev za zmanjševanje tveganj,
vključno z nevarnostmi, in odvisnosti od
uporabe pesticidov ter spodbujanju 

(3) Osrednja točka direktive so nacionalni 
akcijski načrti držav članic, namenjeni 
zmanjšanju tveganj uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev in spodbujanju 
nekemičnega varstva rastlin. Nacionalne 
akcijske načrte je treba uskladiti z 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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nekemičnega varstva rastlin. Nacionalni 
akcijski načrti so lahko usklajeni z 
izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Cilje nacionalnih akcijskih načrtov 
glede zmanjšanja tveganj je treba čim bolj 
jasno opredeliti. Akcijske načrte je treba 
redno pregledovati in dopolnjevati. Države 
članice so dolžne v okviru nacionalnih 
akcijskih načrtov poiskati za svoje težave in 
pogoje primerno zmes zakonskih, 
prostovoljnih in po potrebi davčnih 
ukrepov.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4

(4) Izmenjava informacij o ciljih in ukrepih, 
ki jo države članice določijo v svojih 
nacionalnih akcijskih načrtih, je zelo 
pomemben element za doseganje ciljev te 
direktive. Zato je primerno, da se od držav 
članic zahteva, da redno poročajo Komisiji 
in drugim državam članicam, zlasti o 
izvajanju in rezultatih svojih nacionalnih 
akcijskih načrtov in o svojih izkušnjah.

(4) Izmenjava informacij in obveščanje 
javnosti o ciljih in ukrepih, ki jih države 
članice določijo v svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih, je zelo pomemben element 
za doseganje ciljev te direktive. Zato je 
primerno, da se od držav članic zahteva, da 
redno poročajo Komisiji, ta pa vzpostavi 
javno dostopno internetno podatkovno bazo, 
ki javnosti in drugim državam članicam 
omogoča, da se informirajo o ciljih in 
rezultatih nacionalnih akcijskih načrtov.

Pri izdelavi načrtov je treba upoštevati 
najmanj vidike glede trajnostne uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, obravnavane v 
tej direktivi.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) Zaželeno je, da države članice oblikujejo (6) Zaželeno je, da države članice oblikujejo 
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sisteme usposabljanja za distributerje, 
svetovalce in poklicne uporabnike 
pesticidov, s pomočjo katerih se tisti, ki 
uporabljajo ali bodo uporabljali pesticide, v 
celoti zavedajo možnih tveganj za zdravje 
ljudi in okolje ter ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje teh tveganj, kolikor je le 
mogoče.  Šolanje in usposabljanje poklicnih 
uporabnikov je lahko usklajeno z 
usposabljanjem, ki je organizirano v okviru 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 
septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP).

sisteme stalnega usposabljanja za 
distributerje, svetovalce in poklicne 
uporabnike pesticidov, s pomočjo katerih se 
tisti, ki uporabljajo ali bodo uporabljali 
pesticide, v celoti zavedajo možnih tveganj 
za zdravje ljudi in okolje ter ustreznih 
ukrepov za zmanjševanje teh tveganj, 
kolikor je le mogoče. Šolanje in 
usposabljanje poklicnih uporabnikov je 
lahko usklajeno z usposabljanjem, ki je 
organizirano v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP).

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in 
njihove vloge v kmetijstvu in v proizvodnji 
živil je treba širšo javnost bolje obveščati o 
prednostih in slabostih, koristih in 
tveganjih in odgovornem ravnanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi.

Obrazložitev

Pri nameravanem obveščanju in osveščanju javnosti je treba poleg informacij o možnih 
tveganjih pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev predstaviti tudi koristi in pomen takšnih 
sredstev v sodobni proizvodnji živil.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 9

(9) Ker bo Direktiva 2006/42/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
maja 2006 o strojih in spremembah 
Direktive 95/16/ES (preoblikovano) določila 
pravila za dajanje naprav za nanašanje 
pesticidov v promet in tako zagotovila, da so 
izpolnjene okoljske zahteve, je za nadaljnje 
zmanjševanje škodljivih učinkov pesticidov 
na zdravje ljudi in okolje, ki jih povzročajo 
takšne naprave, primerno, da se zagotovijo 

(9) Ker Direktiva 2006/42/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o 
strojih in spremembah Direktive 95/16/ES 
(preoblikovano) ne zagotavlja, da so 
okoljske zahteve v celoti izpolnjene, je za 
nadaljnje zmanjševanje škodljivih učinkov 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje, ki jih 
povzročajo takšne naprave, primerno, da se 
zagotovijo sistemi rednih tehničnih 
pregledov naprav za nanašanje pesticidov, ki 



PE 378.875v02-00 8/32 AD\658220SL.doc

SL

sistemi rednih tehničnih pregledov naprav za 
nanašanje pesticidov, ki so že v uporabi. 

so že v uporabi.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba v splošnem
s postopkom prijave ali odobritve zagotoviti, 
da je škropljenje z uporabo letal v rabi le, če 
predstavlja jasne prednosti in ponuja tudi 
okoljske koristi v primerjavi z drugimi 
metodami škropljenja, ali če ni drugih 
izvedljivih možnosti.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali 
zelo prepustnih površinah lahko vodi v 
večja tveganja onesnaževanja vodnega 
okolja. Na takih območjih je treba uporabo 
pesticidov zmanjšati, kolikor je mogoče, ali 
odpraviti, če je to primerno.

(11) Na fitofarmacevtska sredstva je 
občutljivo zlasti vodno okolje. Zato je treba 
pozornost posvetiti preprečevanju
onesnaževanja površinskih in podzemnih 
voda s predpisi in določbami, ki so 
opredeljene v okviru registracije 
fitofarmacevtskih sredstev.

Obrazložitev

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev je treba spoštovati t.i. določbe o uporabi specfičnih 
sredstev oziroma tehnik za zmanjšanje negativnih učinkov, ki so bile opredeljene z uradno 
registracijo. V teh določbah je oddaljenost voda že urejena, tako da so zahteve po nadaljnjih 
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predpisih glede oddaljenosti odvečne. Poleg tega je uporaba fitofarmacevtskih sredstev na 
vodovarstvenih območjih s pitno vodo že urejena z nacionalno zakonodajo o zajetjih pitne 
vode in je tako ni treba posebej navajati.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst –
so lahko za doseganje ciljev Skupnosti na 
teh področjih potrebni ukrepi za 
zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev. Ta vidik je upoštevan v 
nacionalnih akcijskih načrtih in načrtih 
obvladovanja za posebej zaščitena območja.
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, je treba z 
določbami o uporabi v okviru registracije 
zagotoviti, da se ne poveča tveganje zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti 
fitofarmacevtskim sredstvom oziroma da se 
uporaba takšnih sredstev v čim večji možni 
meri zmanjša.

Obrazložitev

Načrtovana omejitev uporabe registriranih fitofarmacevtskih sredstev nima strokovne 
podlage in ni sprejemljiva. Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev na t.i. občutljivih 
območjih nakazuje nevarnost, povezano z uporabo takšnih sredstev, ki pa zaradi strožjih 
nacionalnih določb glede registracije in uporabe ne obstaja. Določbe o uporabi, opredeljene 
s postopkom registracije, preprečujejo ogroženost ljudi in okolja, s čimer so nadaljnje 
določbe odvečne. 

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov 
celostnega zatiranja škodljivcev s strani 
vseh kmetov bi pripomogla k boljši ciljni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov varstva 
pred škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi 
tega prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 

(14) Države članice morajo v okviru 
nacionalnih akcijskih načrtov spodbujati 
pogoje za izvajanje gojenja z nizko uporabo 
pesticidov, zlasti ekološko kmetijstvo in
celostno zatiranje škodljivcev, kot je 
opredeljeno v Uredbi (ES) št. [...] o dajanju 
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tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

fitofarmacevtskih sredstev v promet, in 
določiti potrebne pogoje za izvajanje tehnik 
celostnega zatiranja škodljivcev.

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek 1

1. Ta direktiva se uporablja za pesticide v 
obliki fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.

1. Ta direktiva se uporablja za 
fitofarmacevtska sredstva, kot so določena v 
Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.

Predlog spremembe 13
Člen 3, točka b

(b) „poklicni uporabnik“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki uporablja
pesticide v okviru svoje poklicne dejavnosti, 
vključno z upravljavci, tehniki, zaposlenimi 
ter samozaposlenimi v kmetijskem ali 
nekmetijskem sektorju;

(b) „uporabnik“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki v okviru svoje dejavnosti 
uporablja fitofarmacevtska sredstva, bodisi 
kot samozaposleni, zaposleni ali nekdo, ki je 
najet za določeno nalogo. Države članice 
lahko razlikujejo med dvema kategorijama 
poklicnih uporabnikov: tistimi, ki lahko 
uporabljajo fitofarmacevtska sredstva na 
svojem zemljišču in posestvu, in tistimi, ki 
lahko fitofarmacevtska sredstva 
uporabljajo na zemljišču in posesti tretjih 
oseb.
Med uporabnike spadajo tudi igrišča za 
golf, tenis in drugi objekti za prosti čas, 
skupnosti s svojimi parkirnimi površinami 
ter infrastrukturna območja kot so 
parkirna mesta, ceste, železniški objekti in 
podobno;

Obrazložitev

Angleško besedilo vsebuje besedo „professional user“, kar pomeni poklicno oziroma 
profesionalno uporabo. Prevod „poklicni uporabnik“ ni ustrezen. Direktiva ni namenjena 
izključno kmetovalcem, temveč tudi vsem ostalim uporabnikom fitofarmacevtskih sredstev.
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Predlog spremembe 14
Člen 3, točka d

(d) „svetovalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki nudi nasvete o uporabi 
pesticidov, vključno z zasebnimi 
samozaposlenimi svetovanji, trgovskimi 
zastopniki, proizvajalci živil ali prodajalci 
na drobno, če je to primerno;

(d) „svetovalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo z izobrazbo in kvalifikacijami, 
ki jih zahteva pristojna država članica, in je 
usposobljen za dajanje nasvetov o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer v 
državi članici, kjer se nahajajo pridelovalne 
površine, upošteva veljavne metode in 
mejne vrednosti Skupnosti;

Predlog spremembe 15
Člen 3, točka i a (novo)

(ia) „kazalnik uporabe“ pomeni parameter, 
ki se lahko uporabi za ocenjevanje 
intenzivnosti uporabe pesticidov in 
odvisnosti od pesticidov.

Predlog spremembe 16
Člen 4, naslov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in uporabe pesticidov

Predlog spremembe 17
Člen 4, odstavek 1

(1) Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

(1) Države članice sprejmejo po 
posvetovanju s predstavniki kmetov, 
okoljskih organizacij, industrije in drugih 
akterjev nacionalne akcijske načrte za 
določanje ciljev, ukrepov in časovnih 
razporedov za zmanjševanje tveganj za 
zdravje ljudi in okolje na podlagi uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev. Nacionalni 
akcijski načrti upoštevajo posebne pogoje 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.
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Nacionalni akcijski načrt je lahko 
sestavljen tudi iz združenih in na 
nacionalni ravni povezanih regionalnih 
načrtov oziroma iz regionalnih in 
nacionalnih načrtov.

Predlog spremembe 18
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

(1a) Nacionalni akcijski načrti po potrebi 
vsebujejo izjave o vidikih iz členov 5 do 13. 
Upoštevati morajo načrte iz drugih pravnih 
predpisov Skupnosti o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, kot so npr. 
načrti ukrepov iz Direktive 2000/60/ES. 
Ukrepi iz nacionalnih akcijskih načrtov so 
lahko zlasti zakonodajni, davčni ali 
nepravdni in se morajo opirati na rezultate 
zadevne ocene tveganja. 

Obrazložitev

Direktiva bi morala navajati vsaj minimalne vsebine ali vidike, ki se jih preveri v okviru 
priprave načrtov. O vprašanju, kdaj je potrebna dodatna zakonodaja oziroma podporni, 
davčni ali ostali ukrepi, odločajo države članice.

Predlog spremembe 19
Člen 4, odstavek 1 b (novo)

(1a) Del nacionalnih akcijskih načrtov 
obsega člen 13 omenjenega celostnega 
zatiranja škodljivcev, pri čemer se namesto 
kemičnih ukrepov za varstvo pridelkov 
spodbuja kmete, da se odločajo za 
nekemična fitofarmacevtska sredstva.

Predlog spremembe 20
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji v treh 
letih od začetka veljavnosti te direktive.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
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najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

najmanj na vsakih pet let in dopolnijo glede 
na doseganje ciljev. Pregled obsega tudi 
analizo o tem, ali so tveganja v akcijskem 
načrtu primerno upoštevana ali jih je treba 
ponovno oceniti. Vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov in pomembni 
rezultati pregleda se brez nepotrebnega 
odlašanja sporočijo Komisiji.

Obrazložitev

Določbe glede pregleda je treba nujno bolj natančno določiti. Sporočanje drugim državam 
članicam je odveč, saj bo Komisija, kot je tu predlagano, ustanovila javno dostopno 
podatkovno bazo (glej člen 4, odstavek 2a(novo)).

Predlog spremembe 21
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija ustanovi spletno podatkovno 
bazo preko katere bodo javnosti dostopni 
nacionalni akcijski načrti ter vse 
spremembe in pomembni rezultati rednih 
pregledov, zlasti morebitni napredek ali 
neuspehi pri doseganju ciljev in vzroki 
zanje.

Obrazložitev

Pomemben element nacionalnih akcijskih načrtov je udeležba javnosti. Zato se zdi smiselno, 
da se te načrte, pa tudi spremembe in rezultate pregledov, prek osrednje spletne podatkovne 
baze da na razpolago evropski javnosti. Z uvedbo podatkovne baze odpade tudi sicer odvečna 
obveznost medsebojnega obveščanja držav članic, ki je v predlagani obliki tako ali tako 
veljala samo za originalni načrt, ne pa tudi za spremembe. S postavitvijo na spletu določba o 
posredovanju podatkov tretjim državam ne bo več potrebna.

Predlog spremembe 22
Člen 4, odstavek 3

3. Komisija da v skladu z odstavkom 2 
posredovane informacije na razpolago 
tretjim državam, če je to primerno.

črtano

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi člena 4(2) in (2a) (novo) (predloga sprememb 20 in 21). 
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Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

(4a) Načrtovanje in izvajanje programov 
Skupnosti se lahko financira iz proračuna 
Skupnosti.

Predlog spremembe 24
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja.

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega in 
neodvisno oganiziranega izobraževanja ali 
usposabljanja o strokovni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, ki upošteva 
raven odgovornosti zadevnih oseb in 
njihovo specifično vlogo pri celostnem 
zatiranju škodljivcev.

Obrazložitev

Odločilno je, da organizacija usposabljanja poteka neodvisno od gospodarskih interesov 
določenih krogov. To ne izključuje strokovnjakov iz industrije ali nevladnih organizacij. 
Države članice lahko temeljne zahteve te direktive izpolnijo tudi z ustreznimi ponudbami 
izobraževanja.

Predlog spremembe 25
Člen 5, odstavek 2

(2) 2. V roku 2 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice oblikujejo sisteme potrdil za 
zagotavljanje dokazov prisotnosti za celotno 
obliko usposabljanja, ki pokriva najmanj 
področja, navedena v Prilogi I.

(2) V roku 3 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice uvedejo sisteme 
izobraževanja, ki pokrivajo najmanj 
področja, navedena v Prilogi I.

Obrazložitev

Obdobje dveh let ne zadošča za obvezno usposabljanje vseh kmetov.

Predlog spremembe 26
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)

Imetniki potrdila iz Priloge I se morajo 
udeleževati nadaljnjih usposabljanj. Načine 
nadaljnjega usposabljanja določijo države 
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članice.

Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo pesticide, označene 
kot strupene ali zelo strupene v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, zaposleno vsaj eno 
osebo, ki ima potrdilo, navedeno v členu 
5(2), in je prisotna in na voljo na prodajnem 
mestu, da strankam zagotavlja informacije v 
zvezi z uporabo pesticidov.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo pesticide, označene 
kot strupene ali zelo strupene v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, zaposleno vsaj eno 
osebo, ki ima potrdilo, navedeno v členu 
5(2), ki ne sme biti starejše od petih let, in je 
prisotna in na voljo na prodajnem mestu, da 
strankam zagotavlja informacije v zvezi z 
uporabo pesticidov.

Obrazložitev

Ker se na podlagi presoje vplivov Komisije pravni okvirni pogoji in gospodarska spoznanja o 
strokovni uporabi fitofarmacevtskih sredstev neprestano spreminjajo, je veljavnost potrdil 
smiselno omejiti.

Predlog spremembe 28
Člen 6, odstavek 2

(2) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje, da se prodaja 
pesticidov, ki niso odobreni za nepoklicno 
uporabo, omeji na poklicne uporabnike, ki 
imajo potrdilo, navedeno v členu 5(2).

(2) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje, da se prodaja 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev
omeji na poklicne uporabnike, ki imajo 
potrdilo, navedeno v členu 5(2), in katerim 
svetujejo v zadostni meri usposobljeni in 
pristojni strokovnjaki, ki jih imenujejo 
države članice.

Predlog spremembe 29
Člen 6, odstavek 3

3. Države članice zahtevajo od 
distributerjev, ki dajejo v promet pesticide 
za nepoklicno uporabo, da zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s tveganji 
uporabe pesticidov, zlasti o nevarnostih, 
izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, 
ravnanju in nanašanju kot tudi odlaganju.

3. Države članice zahtevajo od 
distributerjev, ki dajejo v promet pesticide 
za nepoklicno uporabo, da zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s strokovno 
uporabo fitofarmacevtskih sredstvev, danih 
v promet, zlasti o možnih tveganjih, 
izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, 
ravnanju in nanašanju kot tudi odlaganju.
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Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 4
let od datuma iz člena 20(1).

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 
sedmih let od datuma iz člena 20(1).

Obrazložitev

Cilj osveščanja prek  proizvajalcev in distributerjev mora biti strokovna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev, kar v veliki meri izključuje nevarnosti za zdravje. Predmet 
osveščanja morajo biti tveganja pri posebnih proizvodih, saj se ta glede na sredstvo in načinu 
uporabe lahko precej razlikujejo. 

Potreben je daljši prehodni rok, da se prepreči nastanek presežnih kapacitet na področju 
usposabljanja v prvih dveh letih po vzpostavitvi sistema usposabljanja.

Predlog spremembe 30
Člen 7

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za širšo 
javnost, zlasti v zvezi z njihovimi učinki na 
zdravje in okolje ter nekemičnimi 
alternativami.

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe obveščanja ter razpoložljivost 
informacij za širšo javnost o koristih in 
tveganjih ter morebitnih učinkih na zdravje 
ljudi in okolje, ki izhajajo iz uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev. Prav tako je 
treba obveščati o vlogi fitofarmacevtskih 
sredstev v kmetijstvu in v proizvodnji živil 
ter o odgovornem ravnanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi in o nekemičnih 
alternativah.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da nameravano obveščanje in osveščanje javnosti ne bo 
vključevalo samo tveganj, povezanih z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Trenutno se v 
javnosti kritizira predvsem tveganja, povezana s fitofarmacevtskimi sredstvi. V precej večji 
meri bi bilo treba zasledovati cilj, kar je že opredeljeno v predlogu spremembe, da se 
objektivno obvešča o potrebi in stalnosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter predstaviti 
pomen za sodobno proizvodnjo živil.

Predlog spremembe 31
Člen 8, odstavek 1

(1) Države članice zagotovijo preglede 
naprav za nanašanje pesticidov in njihovega 
pribora za poklicno rabo v rednih intervalih. 
Za ta namen države članice ustanovijo 
sisteme za izdajo dovoljenj, ki so oblikovani 
tako, da omogočajo potrditev pregledov.

(1) Države članice vzpostavijo sistem 
spodbud za preglede naprav za nanašanje 
pesticidov in njihovega pribora za poklicno 
rabo v rednih intervalih. 
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Obrazložitev

Sistemi spodbud bodo v večji meri kot prisilni ukrepi zagotovili, da bodo imeli uporabniki več 
razumevanja za pregledovanje naprav.

Predlog spremembe 32
Člen 8, odstavek 3

(3) V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za 
poklicno rabo in njihov pribor pregledane 
najmanj enkrat in da se poklicno 
uporabljajo samo naprave za nanašanje 
pesticidov, katerih rezultat pregleda je bil 
pozitiven.

črtano

Obrazložitev

Ta posebna določba zaradi subsidiarnosti ni potrebna.

Predlog spremembe 33
Člen 8, odstavek 4

4. Države članice imenujejo odgovorne 
organe za izvajanje pregledov in o tem 
obvestijo Komisijo.

črtano

Obrazložitev
Ta predpis je odveč.

Predlog spremembe 34
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice v skladu z odstavki 2 do 6
prepovejo škropljenje z uporabo letal.

1. Države članice z ozirom na določbe iz 
odstavka 4 izdajo predpise glede škropljenja
z uporabo letal.

Obrazložitev

Splošna prepoved škropljenja z uporabo letal je preveč birokratska in ni smiselna, saj je 
očitno, da druge oblike uporabe fitofarmacevtskih sredstev v posameznih primerih niso 
smiselne (vino, gozdovi). Naloga držav članic je, da zagotovijo, da se škropljenje z uporabo 
letal izvaja le, če je neobhodno potrebno. Ali bodo za to predvideni postopki odobritve ali 
prijave pa je prepuščeno državam članicam. Dokumentacijske zahteve glede na cilje iz 
direktive o informacijah o okolju in obstoječe nacionalne predpise niso potrebne.
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Predlog spremembe 35
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo in objavijo 
pridelke, območja in posebne zahteve za 
nanašanje, kjer je lahko z odstopanjem od 
odstavka 1 škropljenje z uporabo letal 
dovoljeno.

črtano

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi spremembe odstavka 1 in odstavka 4.

Predlog spremembe 36
Člen 9, odstavek 3

3. Države članice imenujejo organe, 
pristojne za odobritev odstopanj, in o tem 
obvestijo Komisijo.

črtano

Obrazložitev

Ta predpis je odveč.

Predlog spremembe 37
Člen 9, odstavek 4

4. Odstopanja se lahko odobrijo samo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Škropljenje z uporabo letal je dovoljeno 
samo pod naslednjimi pogoji:

(a) drugih izvedljivih možnosti ni ali pa so 
prednosti glede zmanjšanih učinkov na 
zdravje in okolje v primerjavi s kopenskim 
nanašanjem pesticidov očitne;

(a) drugih izvedljivih možnosti ni ali pa so 
prednosti glede zmanjšanih učinkov na 
zdravje in okolje v primerjavi s kopenskim 
nanašanjem pesticidov očitne;

(b) uporabljeni pesticidi morajo biti izrecno 
dovoljeni za škropljenje z uporabo letal;

(b) uporabljeni pesticidi morajo biti izrecno 
dovoljeni za škropljenje z uporabo letal;

(c) upravljavec, ki izvaja škropljenje z 
uporabo letal, mora imeti potrdilo, navedeno 
v členu 5(2);

(c) upravljavec, ki izvaja škropljenje z 
uporabo letal, mora imeti potrdilo, navedeno 
v členu 5(2); ustrezno se uporablja člen 
6(3)(2);

Dovoljenje mora določati ukrepe, potrebne 
za opozarjanje prebivalcev, drugih prisotnih 
oseb in za varstvo okolja v bližini 
škropljenega območja.

(ca) zagotoviti je treba, da so sprejeti vsi 
potrebni ukrepi za pravočasno opozarjanje 
prebivalcev, drugih prisotnih oseb in za 
varstvo okolja v bližini škropljenega 
območja.
(cb) škropljenje z uporabo letal je poprej 



AD\658220SL.doc 19/32 PE 378.875v02-00

SL

prijavljeno pri pristojnem orgau ali pa ga je 
ta odobril.

Obrazložitev

Državam članicam se same odločijo, ali bodo predvidile postopek odobritve ali prijave. 
Škropljenje je v vsakem primeru dovoljeno le, če so upoštevane določbe odstavka 4. Poleg 
tega je bil predlog Komisije po nepotrebnem birokratski. Upoštevati je treba prehodni čas iz 
člena 6(3)(2).

Predlog spremembe 38
Člen 9, odstavek 5

5. Poklicni uporabnik, ki želi nanašati 
pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 
mora pri pristojnem organu vložiti zahtevo, 
opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 4.

črtano

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi spremembe odstavka 1 in odstavka 4. Glej obrazložitev k 
predlogoma sprememb 34 in 37.

Predlog spremembe 39
Člen 9, odstavek 6

6. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.

črtano

Obrazložitev

Dokumentacijske zahteve glede na cilje iz direktive o informacijah o okolju in obstoječe 
nacionalne predpise niso potrebne.

Predlog spremembe 40
Člen 10, odstavek 1, uvodni del

1. Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles daje
prednost:

1. Države članice pri pripravi in izvedbi 
nacionalnih akcijskih načrtov predvidijo 
ukrepe, ki pri uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev v bližini vodnih teles dajejo
prednost: 

Obrazložitev

Dosedanje besedilo nikakor ne daje pravne gotovosti in gotovosti za načrtovanje, zlasti ne 
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doslej zelo nedoločno oblikovani odstavek 1. Gre predvsem za probleme, ki jih morajo najprej 
rešiti države članice v okviru svojih nacionalnih akcijskih načrtov iz člena 4. 

Predlog spremembe 41
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice pri pripravi in izvedbi 
nacionalnih akcijskih načrtov preverijo 
zlasti naslednje ukrepe za varstvo vodnih 
teles:
(a) na poljih v bližini vodotokov in zlasti na 
vodovarstvenih območjih za pridobivanje 
pitne vode, oblikovanih v skladu s členom 
7(3) Direktive 2000/60/ES, se uredijo 
ustrezni zaščitni in varovalni pasovi, kjer se 
ne sme nanašati ali shranjevati 
fitofarmacevtskih sredstev; velikost 
zaščitnih pasov se določi glede na 
nevarnosti onesnaženja in značilnosti 
kmetijstva na tem območju.
(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi za omejitev 
odnašanja fitofarmacevtskih sredstev, vsaj 
tistih pri pokončnih kulturah (med drugim 
v sadovnjakih, vinogradih, hmeljiščih idr.), 
ki so v neposredni bližini vodotoka;
(c) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se v največji možni meri zmanjša ali po 
možnosti povsem odpravi nanašanje 
fitofarmacevtskih sredstev na cestah, 
železniških progah, zelo prepustnih 
površinah ali drugi infrastrukturi v bližini 
površinskih voda ali podtalnice ali vzdolž 
njih, pa tudi na neprepustnih površinah, pri 
katerih je velika nevarnost odtekanja v 
površinske vode ali kanalizacijo.

Ukrepi pod črko a) morajo biti predvideni v 
vsakem nacionalnem akcijskem načrtu.

Obrazložitev

Besedilo odstavka 1a(novo) (a) do (c) v glavnem ustreza besedilu v odstavkih 2 do 4 predloga 
Komisije. Cilj ukrepov je enak ter so zato povzeti v enem odstavku. Varovalni in zaščitni 
pasovi za vode in pitno vodo so bistveni sestavni del nacionalnega akcijskega načrta. Kot pa 
kaže danski model, so lahko tudi tukaj prostovoljni ukrepi enako učinkoviti kot zavezujoče 
zakonske zahteve.
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Predlog spremembe 42
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da se na poljih 
v bližini vodotokov in zlasti na varovanih 
območjih za pridobivanje pitne vode, 
oblikovanih v skladu s členom 7(3) 
Direktive 2000/60/ES ustanovijo ustrezni 
zaščitni pasovi, kjer se pesticidov ne sme 
nanašati ali shranjevati. Dimenzije 
zaščitnih pasov se določijo kot funkcija 
tveganja onesnaževanja in kmetijskih 
značilnosti zadevnega območja.

črtano

Obrazložitev

Sedaj odstavek 1a(novo), črka a) (predlog spremembe 41).

Predlog spremembe 43
Člen 10, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, vsaj tistih, 
ki se nanašajo na pokončne pridelke, 
vključno z nasadi, vinogradi in hmeljem, ki 
so v neposredni bližini vodotoka.

črtano

Obrazložitev

Sedaj odstavek 1a(novo), črka b) (predlog spremembe 41).

Predlog spremembe 44
Člen 10, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da se 
nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je 
mogoče, ali odpravi, če je to primerno, na 
cestah, železniških linijah, zelo prepustnih 
površinah in drugih infrastrukturah v 
bližini površinskih ali podzemnih voda ali 
vzdolž njih, ali na neprepustnih površinah z 
velikim tveganjem odtekanja v površinske 
vode ali kanalizacije.

črtano
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Obrazložitev

Sedaj odstavek 1a(novo), črka c) (predlog spremembe 41).

Predlog spremembe 45
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 1, uvodni del

Države članice s tehtnim upoštevanjem 
potrebnih higienskih zahtev in zahtev javne 
varnosti zagotovijo, da se sprejmejo 
naslednji ukrepi:

Države članice uporabijo rezultate zadevnih 
presoj tveganja in zagotovijo, da se 
sprejmejo naslednji ukrepi:

Obrazložitev

Osnova za sprejem odločitev o zmanjšani uporabi fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih 
območjih je zadevna presoja tveganja.  Bistvena ni prepoved, temveč skrbna in nizka uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva glede na poseben cilj zaščite. V območnih uredbah Natura 2000 
so opredeljene morebitne prepovedi in zapovedi, tako da še ena posebna določba zaradi 
subsidiarnosti ni potrebna.

Predlog spremembe 46
Člen 11, odstavek 1, točka a

(a) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, šolskih in otroških igriščih.

(a) uporaba pesticidov se omeji na 
najmanjšo možno mero ali se povsem opusti 
na območjih, ki jih redno uporablja širša 
javnost ali občutljive skupine, vsaj v parkih, 
javnih vrtovih, ter na športnih, šolskih in 
otroških igriščih,

Obrazložitev

Gre za jasnejši in natančnejši zapis. Bistvena ni prepoved, ampak čim manjša uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev glede na posebne cilje zaščite za javne objekte. Glede na majhno 
porabo za javne organe se ta predpis že danes očitno široko izvaja v državah članicah.

Predlog spremembe 47
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 1, točka b in pododstavek 2

(b) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na posebnih 
ohranitvenih območjih ali drugih 
območjih, določenih za namene 
oblikovanja potrebnih ohranitvenih 
ukrepov v skladu s členoma 3 in 4 Direktive 
79/409/EGS ter členi 6, 10 in 12 Direktive 
92/43/EGS.

Prepoved ali omejitev iz točke (b) lahko 

črtano
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temelji na rezultatih zadevnih presoj 
tveganja.

Predlog spremembe 48
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

Omejitve uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na območjih Nature 2000 niso v 
nasprotju s prostovoljnostjo spodbujevalnih 
ukrepov po uredbah o strukturnih skladih 
in po uredbi o razvoju podeželja.

Obrazložitev

Zadnji stavek je treba vključiti zaradi pojasnila, da omejitev uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na področjih Nature 2000 za uresničitev ohranitvenih ciljev ne pomeni kršitve načela 
prostovoljnosti pri spodbujanju. Glede tega se službe Komisije doslej še niso jasno izrekle, 
kar je povzročilo precej pravne negotovosti v državah članicah ter otežilo izvajanje kmetijskih 
okoljskih ukrepov.

Predlog spremembe 49
Člen 12, odstavek 1, uvodni del

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje, da naslednje dejavnosti ne 
ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in okolja:

1. Države članice na podlagi ustrezne 
presoje tveganja v okviru nacionalnih 
akcijskih načrtov sprejmejo glede na primer 
potrebne ukrepe za zagotavljanje, da 
naslednje dejavnosti ne ogrožajo zdravja in 
varnosti ljudi in okolja:

Obrazložitev

Predlagane ukrepe je treba vključiti v nacionalne akcijske načrte. Gre predvsem za to, da se 
prek ustreznih dejavnosti sedanje določbe tudi dejansko izvajajo. V državah članicah ni 
pomanjkljivosti pri predpisih.

Predlog spremembe 50
Člen 12, odstavek 2

2. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe v zvezi s pesticidi, odobrenimi za 
nepoklicno uporabo, da se izognejo 
nevarnemu načinu ravnanja s pesticidi.

2. Države članice na podlagi presoje 
tveganja v okviru nacionalnih akcijskih 
načrtov sprejmejo glede na primer potrebne 
ukrepe v zvezi s pesticidi, odobrenimi za 
nepoklicno uporabo, da se izognejo 
nevarnemu načinu ravnanja s pesticidi.
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 49.

Predlog spremembe 51
Člen 12, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da so območja 
za skladiščenje pesticidov zgrajena tako, da 
se prepreči neželeno sproščanje.

3. Države članice na podlagi ustrezne 
presoje tveganja v okviru nacionalnih 
akcijskih načrtov sprejmejo glede na 
primer potrebne ukrepe s ciljem, da so 
območja za skladiščenje pesticidov zgrajena 
tako, da se prepreči nezaželeno sproščanje.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 49.

Predlog spremembe 52
Člen 13, odstavek 1

(1) Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, vključno s celostnim 
zatiranjem škodljivcev, in za zagotavljanje, 
da se poklicni uporabniki pesticidov 
usmerijo k okolju bolj prijazni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov za varstvo pridelkov 
z dajanjem prednosti nadomestnim 
možnostim z majhnim tveganjem, če je to le 
mogoče, v nasprotnem primeru pa izmed 
proizvodov, ki so na voljo za isti problem 
škodljivcev, tistim z minimalnim učinkom 
na zdravje ljudi in okolje.

(1) Države članice vzpostavijo sisteme 
spodbud za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, vključno s celostnim 
zatiranjem škodljivcev.

Obrazložitev

Sistemi spodbud bodo v večji meri kot prisilni ukrepi zagotovili, da bodo imeli uporabniki več 
razumevanja za postopke z nizko uporabo fitofarmacevtskih sredstev ali za celostno zatiranje 
škodljivcev. Nadalje je treba opozoriti, da bodo preverjeni učinki fitofarmacevtskih sredstev 
na zdravje ljudi in na okolje v okviru postopka registracije. Registrirana fitofarmacevtska 
sredstva naj pri pravilni uporabi ne bi imela drugih učinkov na ciljni objekt.

Predlog spremembe 53
Člen 13, odstavek 2
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2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

črtano

Obrazložitev

Besedilo je vključeno v odstavek 1 (glej predlog spremembe 52). 

Predlog spremembe 54
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za celostno zatiranje škodljivcev 
najkasneje 1. januarja 2014.

črtano

Obrazložitev

Tema odstavka 5 je že določena v členu 52 uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet. 

Predlog spremembe 55
Člen 13, odstavek 6

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k 
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.

črtano

Predlog spremembe 56
Člen 13, odstavek 7

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe (ES) 
št. […].

7. Komisija lahko da kot pomoč državam 
članicam oblikovati splošne standarde za 
celostno zatiranje škodljivcev iz odstavka 1
v skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe 
(ES) št. […]. Ti naj bi spodbujali javno 
udeležbo interesnih skupin.

Predlog spremembe 57
Člen 13, odstavek 8

(8) Pridelkom prilagojeni standardi v črtano
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okviru celostnega zatiranja škodljivcev iz 
odstavka 6 se lahko razvijajo v skladu s 
postopkom iz člena 6(3) Direktive 98/34/ES.

Obrazložitev

Uvedbo kulturno specifičnih evropskih standardov za celostno zatiranje škodljivcev je treba 
zavrniti, saj teh standardov ni mogoče uskladiti z različnimi naravnimi in klimatskimi pogoji 
posameznih območij v Evropi, prav tako pa so tudi v nasprotju s celostnim zatiranjem 
škodljivcev kot konceptom, v okviru katerega lokalne danosti predstavljajo bistveno podlago 
za sprejem kateregakoli ukrepa.

Predlog spremembe 58
Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8a. Prejemniki neposrednih plačil po členu 
3 v povezavi s prilogo III Uredbe (ES) št. 
1782/2003 izpolnijo svoje obveznosti glede 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, če 
izkažejo potrdilo o izobraževanju in 
usposabljanju v skladu s členoma 5 in 6 ter 
o uporabi naprav, ki ustrezajo zahtevam iz 
člena 8.

Obrazložitev

Temeljna pogoja za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev sta ustrezno znanje in 
pravilno delovanje naprav. Zato kot potrdilo o upoštevanju navzkrižne skladnosti zadostuje, 
da se predložijo potrdila o usposabljanju in delovanju naprav. Če se pri nadzoru v skladu z 
drugimi določbami (navzkrižno preverjanje) vseeno ugotovijo kršitve, je seveda treba tudi v 
prihodnje predvideti kazni v skladu z Uredbo 1782/2003.

Predlog spremembe 59
Člen 14, odstavek 1

(1) Komisija v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 18(3), razvije usklajene 
kazalce tveganja. Dokler se ti kazalci ne 
sprejmejo, lahko države članice še naprej 
uporabljajo obstoječe nacionalne kazalce ali 
sprejmejo druge primerne kazalce.

(1) Komisija v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 18(3), razvije usklajene 
kazalce tveganja in uporabe. Dokler se ti 
kazalci ne sprejmejo, lahko države članice še 
naprej uporabljajo obstoječe nacionalne 
kazalce ali sprejmejo druge primerne 
kazalce.

Obrazložitev

Treba je določiti tudi kazalce za uporabo pesticidov.
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Predlog spremembe 60
Člen 14, odstavek 2, uvodni del

2. Države članice uporabijo statistične 
podatke, zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 
[ESTAT...], za naslednje namene:

2. Države članice uporabijo statistične 
podatke, po možnosti zbrane v skladu z 
Uredbo (ES) št. [ESTAT...], za naslednje 
namene:

Obrazložitev

Če uredba o statistiki ne bo sprejeta, je treba uporabiti druge statistične podatke.

Predlog spremembe 61
Člen 14, odstavek 2, točka a

(a) izračun skupnih in usklajenih kazalcev 
tveganja na nacionalni ravni,

(a) izračun skupnih in usklajenih kazalcev 
tveganja in uporabe na nacionalni ravni,

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 59.

Predlog spremembe 62
Člen 14, odstavek 2, točka b a (novo)

(ba) opredelitev trendov pri pojavu 
škodljivcev in bolezni ter pri razvoju plesni;

Obrazložitev

Pozornost je treba nameniti tudi omenjenim vidikom, saj tudi ti vplivajo na kazalce tveganja 
pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 63
Člen 14, odstavek 2, točka ca) (novo)

(ca) pripravo, oceno in prilagoditev 
nacionalnih akcijskih načrtov.  

Predlog spremembe 64
Člen 14, odstavek 3

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 
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2, Komisiji in drugim državam članicam. 2, Komisiji.

Rezultati so javnosti na voljo v spletni 
podatkovni bazi v skladu s členom 4(2a).

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi vključitve člena 4(2a). 

Predlog spremembe 65
Člen 14, odstavek 4, pododstavek 1

4. Komisija uporabi statistične podatke, 
zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 
[ESTAT...], in informacije, navedene v 
odstavku 3, za izračun kazalcev tveganja na 
ravni Skupnosti za ocenjevanje trendov v 
zvezi s tveganji pri uporabi pesticidov.

4. Komisija uporabi statistične podatke, 
zbrane po možnosti v skladu z Uredbo (ES) 
št. [ESTAT...], in informacije, navedene v 
odstavku 3, za izračun kazalcev tveganja in 
uporabe na ravni Skupnosti za ocenjevanje 
trendov v zvezi s tveganji pri uporabi 
pesticidov.

Predlog spremembe 66
Člen 14, odstavek 4, pododstavek 2 a (novo)

Rezultati so javnosti na voljo v spletni 
podatkovni bazi v skladu s členom 4(2a).

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi vključitve člena 4(2a) (novo).

Predlog spremembe 67
Člen 14, odstavek 5

(5) Za namene odstavka 2(a) in odstavka 3 
se kazalci tveganja izračunajo na podlagi 
vnosov podatkov v zvezi z nevarnostjo in 
izpostavljenostjo, podatkov o uporabi 
pesticidov, podatkov o značilnostih 
pesticidov, vremenskih podatkov in 
podatkov o tleh.

(5) Za namene odstavka 2(a) in odstavka 3 
se kazalci tveganja in uporabe izračunajo na 
podlagi vnosov podatkov v zvezi z 
nevarnostjo in izpostavljenostjo, podatkov o 
uporabi pesticidov, podatkov o značilnostih 
pesticidov, vremenskih podatkov in 
podatkov o tleh.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 59.

Predlog spremembe 68
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Člen 14, odstavek 5 a (novo)

5a. Pri zbiranju podatkov je treba paziti, da 
se kmetov v Skupnosti ne obremeni z 
dodatnimi obveznostmi dokumentiranja ter 
nesorazmernimi dolžnostmi prijave in 
poročanja 

Obrazložitev

Kmetje že imajo precejšnje obveznosti dokumentiranja in poročanja. Če bo uredba o statistiki 
za fitofarmacevtska sredstva pripravljena, je treba paziti, da kmetje zato ne bodo imeli 
dodatnih nesorazmernih dolžnosti prijave, poročanja in dokumentiranja. Običajno bi moralo 
zadoščati naključno jemanje vzorcev idr. na prostovoljni osnovi ali rezultati običajnega 
spremljanja.

Predlog spremembe 69
Člen 15

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno, vendar vsaj vsakih pet let, predloži 
poročilo o napredku, doseženem pri 
izvajanju te direktive, z ustreznimi predlogi 
za spremembe, če je primerno.

Obrazložitev

Prilagoditev na roke, ki veljajo tudi za pregled načrtov.

Predlog spremembe 70
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Komisija za spodbujanje sodelovanja med 
raziskovalnimi centri držav članic pri 
raziskovanju majhnih delovnih površin 
ustanovi evropski sklad za uporabe 
majhnega obsega.
Poleg sklada Komisija zagotovi osnovo za 
izmenjavo informacij in dobrih praks s 
področja uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na majhnih površinah in 
trajnostne uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev.
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Predlog spremembe 71
Člen 16, pododstavek 1

Države članice določijo kazni za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da zagotovijo njihovo izvajanje. Navedene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Države članice določijo kazni za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6, 8 in 9 te direktive, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Navedene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Obrazložitev

Pojasnilo pri določanju kazni.

Predlog spremembe 72
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
Določbe Direktive 2004/35/ES se ne 
uporabljajo, če kmet uporablja 
fitofarmacevtska sredstva v skladu s 
predpisi o registraciji.

Obrazložitev

Kmetje, ki spoštujejo veljavno zakonodajo o fitofarmacevtskih sredstvih, naj ne bi jamčili za 
okoljsko škodo v smislu direktive 2004/35/ES. Uporaba registriranih fitofarmacevtskih 
sredstev v skladu s predpisi o uporabi naj bi kmeta razrešila obveznosti, da jamči v skladu s 
členom 3(1) Direktive 2004/35/ES.

Predlog spremembe 73
Člen 18, odstavek 2

2. Če se sklicuje na ta odstavek, se 
uporabljata člena 3 in 7 Odločbe 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz 
člena 8 Odločbe.

črtano

Obrazložitev

Popravek redakcijske napake. Sklic na člen 3 Odločbe 1999/468/ES je odveč, saj ta postopek 
v besedilu ni omenjen.

Predlog spremembe 74
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Člen 18, odstavek 3

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa 
1999/468/ES uporabljata člena 5 in 7 
navedenega sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
je tri mesece.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa 
1999/468/ES uporabljata člena 5(a) (1) do 
(4) in 7 navedenega sklepa

Obrazložitev

Potrebna je prilagoditev na komitologijo, saj direktiva ponekod predvideva potrebno 
spremembo nebistvenih splošnih določb v regulativnem postopku (člen 5(3), člen 8(5) in člen 
14(1), za kar se s Sklepom Sveta 2000/512/ES uvede regulativni postopek s pregledom. 
Določitev rokov v skladu s členom 5a(6) Sklepa 1999/468/ES ni potrebna, saj ni pričakovati 
posebno nujnih primerov.

Predlog spremembe 75
Člen 19, odstavek 1, točka ca)

 (ca) vzpostavitev spletne podatkovne baze v 
skladu s členom 4(2a).

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi vključitve člena 4(2a).
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