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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagana uredba o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet nadomešča predvsem 
Direktivo 91/414/ES. V njej so predvideni vseevropska registracija (ali v primeru pomožnih 
snovi v formulaciji prepoved) aktivnih snovi in drugih sestavin (varoval (pozitivni seznam), 
sinergistov (pozitivni seznam), pomožnih snovi v formulaciji (negativni seznam)) 
fitofarmacevtskih sredstev, registracija fitofarmacevtskih sredstev na nacionalni ravni skupaj s 
poenostavitvijo vzajemnega priznavanja na novih zemljepisnih območjih, primerjalne ocene 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo pogojno nevarne snovi, nova pravila za uporabo v 
manjši meri, nova pravila za varstvo podatkov in zaupnost ter nova pravila za vodenje evidenc 
o prodaji in uporabi.

Čeprav lahko fitofarmacevtska sredstva škodujejo zdravju ljudi in okolju, so za zagotavljanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih izdelkov po dostopnih cenah nedvomno nepogrešljiva. Za 
učinkovito varstvo pred škodljivci potrebujemo široko paleto varnih kemičnih izdelkov. 
Fitofarmacevtska sredstva igrajo pomembno vlogo v vseh strategijah Skupnosti, ki 
zagotavljajo zdravje rastlin in učinkovito uporabo omejenih virov, kot so tla. 

Postopek registracije, ki je potreben v kmetijstvu, mora: 

• biti predvidljiv, 

• dajati zanesljive rezultate, 

• preprečevati, da se varni izdelki zgolj zaradi postopkovnih razlogov ne bi pojavljali na 
trgu,

• voditi v večjo usklajenost pri dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet,

• upoštevati potrebo po posebnih pravilih za uporabo v manjši meri,

• ustvarjati enake konkurenčne pogoje v Evropi in

• s tem zmanjševati uradno nezakonito prakso (trgovine in uporabe) v Evropi.

Poročevalec podpira splošno usmerjenost pristopa Komisije k poenostavitvi priznavanja in 
razpoložljivosti preverjenih, varnih in okolju prijaznejših fitofarmacevtskih sredstev na danem 
območju, prvi uskladitvi registracije neaktivnih snovi, priznavanju potrebe po posebnih 
pravilih za uporabo v manjši meri in poenostavitvi postopka registracije.

Ne glede na to predlaga spremembe zaradi racionalizacije postopka registracije s skrajšanjem 
rokov, ki imajo zgolj postopkovni značaj. V nasprotju s Komisijo tudi predlaga ohranitev 
pravil za začasno registracijo iz Direktive 91/414/ES, zato da so varni in inovativni izdelki 
kmetom čim prej na voljo, ter uvedbo pravil za vzporedni uvoz zaradi nadaljnje uskladitve 
postopka registracije. Poročevalec tudi predlaga, da se poenostavi medobmočno priznavanje 
fitofarmacevtskih sredstev, hkrati pa državam članicam dovoli, da v skladu z različnimi vzorci 
uporabe določijo zanjo dodatne pogoje itd. 
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S predlaganimi spremembami pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev za uporabo v manjši 
meri naj bi države članice, Komisijo in družbe spodbudili k večjim vlaganjem na tem 
področju.

Registracija fitofarmacevtskih sredstev bi morala temeljiti na pristopu, pri katerem bi se 
upoštevalo tveganje, ki je pri določeni snovi zelo odvisno od odmerka, ukrepov za omejevanje 
škodljivih vplivov in naravnega okolja. Iz tega bi morala biti izvzeta uvedba omejitvenih 
meril. Zato poročevalec predlaga spremembo značaja večine omejitvenih meril, ki jih je 
predlagala Komisija, in njihovo uporabo kot osnovo za opredelitev nekaterih snovi kot 
"pogojno nevarnih", ki jih je treba primerjalno oceniti. Obdobje registracije bi moralo biti za 
pogojno nevarne snovi enako kot za druge snovi, saj je obvezen poseben nadzor in se lahko 
registracijo kadar koli prekliče.

Za trajnostno in učinkovito varstvo pred škodljivci potrebujemo nove in inovativne izdelke. 
Novi izdelki se bodo proizvajali le, če bodo znanstvena dognanja podjetij, ki pri razvoju 
sodelujejo, ustrezno zaščitena.

Odvečna opredelitev dobre okoljske prakse in vrsta rokov za izpolnitev spremenljivih načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci, so bili črtani. 

Poročevalec je poskusil olajšati kmetom birokratsko breme. Ker se veliko število izvedbenih 
pravil določi v postopku komitologije, so za lajšanje administrativnega bremena kmetov 
pristojne predvsem države članice in Komisija.
Ker predlagana pravila za komitologijo ne ustrezajo zadnjim dogovorom med Svetom, 
Evropskim parlamentom in Komisijo, poročevalec poziva odgovorni odbor, naj ta vidik 
podrobneje preuči. Odločitve zakonodajne narave ne bi smele biti prepuščene zgolj Komisiji.

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
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Različne vrste kultur so v Skupnosti 
pomembne za proizvodnjo v večjem in 
manjšem obsegu. Te vrste proizvodnje je 
treba zaščititi z dovoljeno uporabo različnih 
fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi, živali in okolja 
ter hkrati zagotoviti konkurenčnost 
evropskega kmetijstva. Posebno pozornost 
je treba nameniti varstvu ranljivih skupin 
prebivalstva, vključno z nosečnicami, 
dojenčki in otroki. Uporabiti je treba 
previdnostno načelo in zagotoviti, da 
industrija dokaže, da snovi ali izdelki, 
proizvedeni ali dani v promet, nimajo 
škodljivega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Obrazložitev

Sprejeti ukrepi in odločitve ne smejo škoditi konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti na 
svetovnem trgu. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Snovi se vključijo v fitofarmacevtska 
sredstva le na podlagi dokazov, da 
nedvomno koristijo rastlinski pridelavi, in se 
ne pričakuje, da bi škodljivo vplivale na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje. Da se 
doseže enaka raven varstva v vseh državah 
članicah, je treba odločitev o sprejemljivosti 
ali nesprejemljivosti takšnih snovi sprejeti 
na ravni Skupnosti.

(9) Snovi se vključijo v fitofarmacevtska 
sredstva le na podlagi dokazov, da 
nedvomno koristijo rastlinski pridelavi in da 
ne snovi ne njihovi ostanki ne škodijo 
zdravju ljudi ali živali ter okolju. Da se 
doseže enaka raven varstva v vseh državah 
članicah, je treba odločitev o sprejemljivosti 
ali nesprejemljivosti takšnih snovi sprejeti 
na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Včasih so ostanki škodljivešji od snovi samih, zato je treba preučiti njihov vpliv na ljudi, 
živali in okolje.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 13

(13) Zaradi varnosti mora biti obdobje 
odobritve aktivnih snovi časovno omejeno. 
Obdobje odobritve mora biti sorazmerno z 
možnimi tveganji, ki nastanejo z uporabo 
takšnih snovi. Pri kakršni koli odločitvi v 
zvezi z obnovitvijo odobritve je treba 
upoštevati izkušnje, dobljene pri dejanski 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki 
vsebujejo zadevne snovi, ter kakršne koli 
dosežke na področju znanosti in tehnologije. 

(13) Zaradi varnosti mora biti obdobje 
odobritve aktivnih snovi časovno omejeno. 
Pri kakršni koli odločitvi v zvezi z 
obnovitvijo odobritve je treba upoštevati 
izkušnje, dobljene pri dejanski uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
zadevne snovi, ter kakršne koli dosežke na 
področju znanosti in tehnologije. Po prvi 
obnovitvi odobritve je treba pripraviti 
program za redne ponovne odobritve teh 
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Po prvi obnovitvi odobritve je treba takšne 
snovi ponovno pregledati le, če obstajajo 
dokazi, da ne izpolnjujejo več zahtev te 
uredbe.

snovi.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja reden pregled novih in starih snovi s pozitivnega seznama iz 
leta 1991 (priloga I k direktivi 91/414) in da se upoštevajo njihova tveganja.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 21

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
izdaji registracije za fitofarmacevtska 
sredstva mora biti cilj zagotovitve varstva 
zdravja ljudi ali živali in okolja 
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske 
pridelave. Zato je treba, preden se 
fitofarmacevtska sredstva dajo v promet, 
dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi ter nimajo škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje.

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
registraciji fitofarmacevtskih sredstev mora 
biti cilj zagotavljanja varstva zdravja ljudi 
ali živali in okolja pomembnejši kot cilj 
izboljšanja rastlinske pridelave. Zato je 
treba, preden se fitofarmacevtska sredstva 
dajo v promet, dokazati, da nimajo 
škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali 
ter okolje in da nedvomno koristijo 
rastlinski pridelavi v zadevnem 
geografskem območju.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 22 a (novo)

(22a) Za optimalno zatiranje škodljivcev 
morajo biti na voljo različna in varna 
fitofarmacevtska sredstva, zato mora biti 
postopek registracije čim krajši. Začasno 
registracijo je treba ohraniti, pravila za 
vzporedni uvoz pa uskladiti.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 24

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo registracije, ki jih izda ena 
država članica, sprejeti tudi druge države 
članice, v katerih so ekološke in podnebne 

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajenega dostopa do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo odločbe o registraciji, ki jih 
izda ena država članica, sprejeti tudi druge 
države članice s primerljivimi ekološkimi in 
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razmere primerljive. Zato je treba Evropsko 
unijo razdeliti na območja registracije s 
primerljivimi razmerami, da se olajša takšno
vzajemno priznavanje.

podnebnimi razmerami. Zato je treba 
Evropsko unijo razdeliti na območja s 
primerljivimi razmerami, v katerih je 
uporaba dovoljena, da se doseže resnično
vzajemno priznavanje.

Obrazložitev
Za končno vzpostavitev delujočega notranjega trga fitofarmacevtskih sredstev je potreba 
vseevropska registracija.
Pri postopku registracije je treba upoštevati tudi dodatne pogoje in omejitve uporabe (npr. 

omejitev glede razdalje, začasna prepoved uporabe itd.).

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) Vzajemno priznavanje na danem 
območju pospešuje in poenostavlja 
postopek registracije fitofarmacevtskih 
sredstev. Ker se lahko vzorci uporabe in 
naravni pogoji na nekem območju 
razlikujejo, je treba državam članicam 
dovoliti, da predpisujejo posebne pogoje 
uporabe. Od držav članic se ne sme 
zahtevati, da priznajo preklic registracije, ki 
ga zahteva država članica na istem 
območju, če lahko dokažejo, da pogoji na 
njihovem območju dovoljujejo varno 
uporabo. Sodelovati morajo na vseh 
stopnjah postopkov za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 24 b (novo)

(24b) Delitev držav na območja, v katerih je 
uporaba dovoljena, je prvi korak k 
vzpostavitvi celostnega notranjega trga 
fitofarmacevtskih sredstev, kjer registracija 
fitofarmacevtskega sredstva velja po vsej 
EU. Komisija redno izdaja poročilo o 
napredku pri oblikovanju notranjega trga 
fitofarmacevtskih sredstev in predlaga 
ukrepe za čim prejšnjo vzpostavitev 
notranjega trga.

Obrazložitev

Za končno vzpostavitev delujočega notranjega trga fitofarmacevtskih sredstev je potreba 
vseevropska registracija. Prvi korak v tej smeri bi lahko bila registracija po območjih, kjer bi 
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registracija fitofarmacevtskega sredstva v eni državi določenega območja veljala za vse 
države istega območja. Cilj je vzpostaviti notranji trg fitofarmacevstkih sredstev, kar pomeni, 
da registracija fitofarmacevtskega sredstva v eni državi članici EU samodejno velja po vsej 
EU.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Svet vključi 
načela načel integriranega varstva rastlin 
pred škodljivci, vključno z dobro prakso 
varstva rastlin in dobro okoljsko prakso, v 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III 
k Uredbi št. 1782/2003. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitifarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitofarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

Obrazložitev

Zavrne se uvedba novih zahtev navzkrižne skladnosti.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 37 a (novo)

(37a) Izvajalci morajo imeti enake možnosti 
dostopa do trga, omogočiti je treba zlasti 
dejavnost malih in srednje velikih podjetij, 
da se kmetom zagotovi razpoložljivost 
dovolj varnih in učinkovitih 
fitofarmacevtskih sredstev. 

Obrazložitev

Različni izvajalci bi morali imeti enake pogoje dostopa do trga, kar bi spodbudilo inovacije in 
razvoj novih proizvodov ter izboljšanje obstoječih proizvodov. Enaki pogoji dostopa do trga 
bi koristili tudi konkurenčnosti trga, zaradi česar bi kmeti imeli na voljo več proizvodov. 

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 38

(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
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izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali, predvideva 
nadzorne ukrepe za uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev na vseh stopnjah 
proizvodnje živil, vključno z vodenjem 
evidence o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Podobna pravila morajo veljati za 
shranjevanje in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ki niso vključena v Uredbo (ES) 
št. 882/2004.

izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali, predvideva 
nadzorne ukrepe za uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev na vseh stopnjah 
proizvodnje živil, če se fitofarmacevtska 
sredstva v proizvodnji živil uporabljajo 
posredno, vključno z vodenjem evidence o 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev. 

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 882/2004 ne obravnava fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 38 a (novo)

(38a) Birokratsko breme za kmete mora biti 
čim manjše.

Predlog spremembe 14
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 varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja.
4. Ta uredba temelji na previdnostnem 
načelu in tako zagotavlja, da snovi ali 
izdelki, dani v promet, nimajo škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.

Obrazložitev

V tem predlogu je namen uredbe opredeljen zgolj v uvodni izjavi in bi ga bilo zato treba 
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opredeliti v prvih členih. Previdnostno načelo se omenja zgolj v uvodni izjavi (8) in členu 
13(2); smiselno bi ga bilo omeniti v prvih členih te uredbe. 

Predlog spremembe 15
Člen 3, točka 9 a (novo)

(9a) "vzporedna trgovina" 
Uvoz fitofarmacevtskega sredstva iz države 
članice, kjer je bil registriran v skladu z 
določbami Direktive 91/414/EGS ali te 
uredbe, za dajanje na trg v državi članici 
uvoznici, kjer je bilo to sredstvo ali 
identično referenčno sredstvo registrirano v 
skladu z določbami Direktive 91/414/EGS 
ali te uredbe;

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev in določitev vsaj nekaterih usklajenih pravil Skupnosti o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg prek vzporedne trgovine.

Predlog spremembe 16
Člen 3, točka 9 b (novo)

(9b) "identično"
Fitofarmacevtska sredstva se štejejo za 
identična, če:
– imajo skupni izvor,
– jih je proizvedlo isto podjetje ali povezano 
podjetje ali v okviru licence in 
– so bila proizvedena vsaj po enaki formuli 
in z enakimi aktivnimi snovmi ter imajo 
enak učinek, pri tem je treba zlasti 
upoštevati morebitne razlike glede razmer, 
povezanih s kmetijstvom, zdravjem rastlin 
in okoljem ter zlasti podnebnimi 
razmerami.

Obrazložitev

Predlog spremembe o vzporedni trgovini: poenostavljeni postopek dajanja fitofarmacevtskih 
sredstev na trg prek vzporedne trgovine bi moral veljati le, če je uvožen proizvod identičen 
registriranemu proizvodu. Zato je treba izraz "identičen" opredeliti.

Predlog spremembe 17
Člen 3, točka 10

je upravni akt, s katerim pristojni organ je upravni akt, s katerim pristojni organ 
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države članice registrira fitofarmacevtsko 
sredstvo za dajanje v promet na svojem 
ozemlju;

države članice registrira fitofarmacevtsko 
sredstvo za dajanje v promet na določenem 
območju;

Obrazložitev

Za končno vzpostavitev delujočega notranjega trga fitofarmacevtskih sredstev je potreba 
vseevropska registracija.

Predlog spremembe 18
Člen 3, točka 18

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju obvladovanja odpornosti,
lokalnih razmer ter možnosti zatiranja s 
pomočjo ustreznih metod pridelave in 
bioloških sredstev;

Predlog spremembe 19
Člen 3, točka 19

(19). „dobra okoljska praksa“
je praksa pri varstvu rastlin, ki vključuje 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev in 
ravnanje z njimi na način, ki najmanj 
onesnažuje okolje;

črtano

Obrazložitev

Opredelitev dobre okoljske prakse ni potrebna in po nepotrebnem ustvarja zmedo. Varovanje 
okolja spada k postopku registracije. Varstvo okolja je tudi del "integriranega varstva rastlin 
pred škodljivci" in "dobre prakse varstva rastlin".

Predlog spremembe 20
Člen 3, točka 21

zajema podatke v okviru poročila o preskusu
ali študiji in se uporablja,, kadar ima imetnik 
pravico preprečiti uporabo teh podatkov v 

zajema podatke v okviru poročila o poskusu
ali študiji, vključno s povzetkom, in se 
uporablja, kadar ima imetnik pravico 
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korist druge osebe. preprečiti uporabo teh podatkov v korist 
druge osebe.

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

(21a) "država članica poročevalka"
je država članica, ki prevzame odgovornost 
za ocenjevanje aktivnih snovi, varoval ali 
sinergistov. Nalogo mora opravljati 
strokovno in v določenem obdobju objaviti 
poročilo o presoji vplivov. 

Obrazložitev

Izraz "država članica poročevalka" je treba opredeliti.

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

21b. "nesprejemljiv vpliv na okolje" 
je vsak vpliv, ki lahko nepovratno spremeni 
biološko raznovrstnost in biotope, med 
drugim s hudimi motnjami določenih vrst, 
kar lahko nazadnje povzroči njihovo 
izumrtje.

Obrazložitev

Izraz "nesprejemljiv" ni nikjer točno določen.

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(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, zlasti na zdravje uporabnikov, ki so v 
neposrednem stiku s proizvodi, pri čemer se 
posebna pozornost posveča ranljivim 
skupinam, kot so ženske v rodni dobi, 
plodovi in otroci v puberteti, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov ali 
vplivov na podzemno vodo; 

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom snovi ne smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, 
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zlasti ranljivih podskupin, kot so plodovi in otroci, ali okolje, kar je v skladu z odzivom 
Evropskega parlamenta (resolucija EP P5_TA(2002)0276, (4)) in Sveta na prvo sporočilo 
Komisije o reviziji Direktive 91/414. K močno ogroženim skupinam je treba šteti tudi 
zaposlene v kmetijstvu in kmete, ki so pri škropljenju v neposrednem stiku s temi snovmi ali so 
jim izpostavljeni med delom na polju.

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

(c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko ali ekološko pomembni,
uporabljajo splošno razširjeni merilni 
postopki.

(c) se za merjenje ostankov 
fitofarmacevtskih sredstev uporabljajo 
splošno razširjeni merilni postopki, ki so 
dovolj občutljivi glede na stopnjo 
nevarnosti različnih okoljskih in bioloških 
medijev.

Predlog spremembe 25
Člen 4, odstavek 3, uvodni del

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu 
z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju običajnih pogojev uporabe 
izpolnjuje naslednje zahteve:

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu 
s primerno uporabo in ob upoštevanju 
realnih pogojev uporabe izpolnjuje 
naslednje zahteve:

Predlog spremembe 26
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo; 

(b) nima takojšnjega ali zapoznelega 
škodljivega vpliva:

(i) na zdravje ljudi, pri čemer se posebna 
pozornost posveča ranljivim skupinam, kot 
so ženske v rodni dobi, plodovi in otroci v 
puberteti;
(ii) ali zdravje živali neposredno ali preko 
pitne vode, hrane, krme ali zraka, vključno z 
onesnaževanjem na dolge razdalje, ki se 
nanaša na npr. polarne regije, ali posledic 
na delovnem mestu ali preko drugih 



PE 382.298v03-00 14/56 AD\660810SL.doc

SL

neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov ali vpliva na podzemno vodo;

Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 3, točka (e), točka (ii)

(ii) njenega vpliva na neciljne vrste; (ii) njenega vpliva na neciljne vrste, zlasti na 
njihovo vedenje;

Obrazložitev

Prepogosto se preučuje zgolj umrljivost in ne vplivi na vedenje, zato je potrebna pojasnitev.

Predlog spremembe 28
Člen 4, odstavek 3, točka (e), točka (iii) 

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost.

črtano

Obrazložitev

Vsa fitofarmacevtska sredstva vplivajo na biološko raznovrstnost, ki je zasnovana zelo široko 
in brez omejitev. Kot izhaja iz razprav o registraciji gensko spremenjenih organizmov, ni 
znanstveno utemeljenega postopka za oceno vpliva na biološko raznovrstnost kot celoto. 
Predlagano besedilo ustreza besedilu direktive o biocidih. 

Predlog spremembe 29
Člen 8, odstavek 2

2. Popolna dokumentacija vključuje celotno 
besedilo poročil o posameznih preskusih in 
študijah v zvezi z vsemi informacijami iz 
odstavkov 1(b) in (c). Ne vključuje poročil o 
preskusih ali študijah, ki vključujejo 
namerno uporabo aktivne snovi ali 
fitofarmacevtskega sredstva pri človeku.

2. Popolna dokumentacija vključuje celotno 
besedilo poročil o posameznih poskusih in 
študijah v zvezi z vsemi informacijami iz 
odstavkov 1(b) in (c). 

Obrazložitev

Zavrnitev podatkov za ljudi, ki so že na voljo, znanstveno dokazani in moralno sprejemljivi, bi 
bila v nasprotju z dobro strokovno prakso in bi ogrožala kakovost odločanja pri obvladovanju 
tveganja.

Predlog spremembe 30
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Člen 9, odstavek 2, pododstavek 1

2. Kadar manjka eden ali več elementov iz 
člena 8, države članice o tem obvestijo 
vlagatelja in določijo rok za njihovo 
predložitev. 

2. Kadar manjka eden ali več elementov iz 
člena 8, države članice o tem obvestijo 
vlagatelja in določijo rok za njihovo 
predložitev, ki ne sme biti daljši od treh 
mesecev. Uporablja se člen 7(3).

Obrazložitev

Treba je določiti rok za dodajanje manjkajočih podatkov.

Obveščene države članice spoštujejo iste ravni zaščite podatkov in zaupnosti kot država 
članica poročevalka.

Predlog spremembe 31
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Če dokumentacija, predložena skupaj z 
zahtevkom, vključuje vse elemente iz 
člena 8, država članica poročevalka 
vlagatelja, Komisijo, druge države članice in 
Agencijo obvesti o sprejemljivosti zahtevka 
in začne ocenjevanje aktivne snovi.

3. Če dokumentacija, predložena skupaj z 
zahtevkom, vključuje vse elemente iz 
člena 8, država članica poročevalka 
vlagatelja, Komisijo, druge države članice in 
Agencijo obvesti o sprejemljivosti zahtevka 
in začne ocenjevanje aktivne snovi. Država 
članica poročevalka lahko začne ocenjevati 
aktivno snov, takoj ko prejme 
dokumentacijo.

Obrazložitev

Zaradi hitrejše izvedbe postopka lahko država članica poročevalka začne snov takoj 
ocenjevati.

Predlog spremembe 32
Člen 11, odstavek 1

1. V dvanajstih 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.

1. V devetih 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 

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi razumen rok, v katerem 
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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. 

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.

Država članica se lahko posvetuje z 
Agencijo.

Uporablja se člen 7(3).

Obrazložitev

Namen predlaganih sprememb je pospešiti postopek in zagotoviti ustrezno varstvo podatkov.

Predlog spremembe 33
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 1

1. V šestih mesecih po prejemu sklepa 
Agencije iz člena 12(2) Komisija Odboru iz 
člena 76(1) predloži poročilo (v nadaljnjem 
besedilu „poročilo o pregledu“) ob 
upoštevanju osnutka poročila o oceni, ki ga 
oblikuje država članica poročevalka v skladu 
s členom 11, in sklepa Agencije v skladu s 
členom 12.

1. V treh mesecih po prejemu sklepa 
Agencije iz člena 12(2) Komisija Odboru iz 
člena 76(1) predloži poročilo (v nadaljnjem 
besedilu „poročilo o pregledu“) ob 
upoštevanju osnutka poročila o oceni, ki ga 
oblikuje država članica poročevalka v skladu 
s členom 11, in sklepa Agencije v skladu s 
členom 12. 

Obrazložitev

Komisija ne potrebuje pol leta, da sestavi poročilo o dokumentaciji, ki je že bila v celoti 
pregledana. Postopek je treba pospešiti.Predlog spremembe 34

Člen 14, odstavek 2

2. Obnovitev se odobri za nedoločen čas. 2. Odobritev se lahko enkrat ali večkrat 
obnovi za največ deset let.

Obrazložitev
Registracija po prvi obnovitvi ne bi smela veljati za nedoločen čas.
Snov je treba po nadaljnjih desetih letih uporabe ponovno oceniti in preučiti, da se pristojni 

organi lahko odzovejo na morebitne dolgoročne učinke. Odločitve je treba sprejemati glede 
na sedanje znanstvene in tehnične podatke, kakor določa člen 4(10).

Predlog spremembe 35
Člen 24, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 1. Aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz člena 
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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.

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

4 in najmanj eno od meril, določenih v 
točki 4 Priloge II, se odobri kot "snov, ki jo 
je treba nadomestiti".

Odobritev velja za obdobje 10 let. 
Člen 14(2) se ne uporablja.

Obrazložitev

Za snovi, ki naj bi jih nadomestili, velja odobritev za obdobje 10 let. Te snovi ter njihovi vplivi 
na zdravje in okolje se v postopku registracije natančno preučijo. Registracija aktivne snovi 
se redno revidira in se lahko prekliče, kadar koli se pokažejo nove nevarnosti ali se na trgu 
pojavijo boljši izdelki. Proizvajalci in uporabniki fitofarmacevtskih sredstev potrebujejo 
varno pravno osnovo.

(Zadnji stavek spremenjenega odstavka velja le, če pristojni odbor ne sprejme predloga 
spremembe 34.)

Predlog spremembe 36
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2a. Kadar se v fitofarmacevtskem sredstvu, 
registriranem po Direktivi 91/414/EGS1 ali 
tej uredbi, uporabi pomožna snov v 
formulaciji, se šteje, da je bilo sredstvo v 
skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 
1907/20062 registrirano za posebno 
uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.
1Direktiva 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 
230, 19.8.1991, str. 1).
2 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter o spremembi Direktive 1999/45/ES ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in 
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 
30.12.2006, str. 1).
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Obrazložitev

Namen je izogniti se podvajanju predpisov za pomožne snovi v formulaciji, uporabljene v 
fitofarmacevtskih sredstvih, v tej uredbi in uredbi REACH.

Predlog spremembe 37
Člen 28 a (novo)

Člen 28a

Začasna registracija
1. Da se olajša dostop do novih pripravkov 
za uporabo v kmetijstvu, lahko država 
članica z odstopanjem od člena 28(1) na 
osnovi osnutka poročila o oceni iz člena 11 
za prehodno obdobje največ treh let dovoli, 
da se dajo v promet fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo aktivno snov, ki še ni 
bila odobrena, če dokumentacija o aktivni 
snovi izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 8 ter 
glede predvidenih načinov uporabe. 
Registracija po potrebi vključuje začasne 
mejne vrednosti ostankov v skladu s členom 
15(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.
2. Država članica nemudoma obvesti druge 
države članice in Komisijo o svoji oceni 
dokumentacije in pogojih začasne 
registracije.
3. Po oceni dokumentacije se lahko v 
skladu s postopkom iz člena 76(3) sprejme 
odločitev, da aktivna snov ne izpolnjuje 
zahtev iz člena 4. V takih primerih države 
članice zagotovijo, da se začasna 
registracija prekliče. 
4. Če se po preteku triletnega obdobja ne 
sprejme odločitev glede registracije aktivne 
snovi, lahko država članica poročevalka 
določi dodatno obdobje treh let za začasno 
registracijo.
Uporabljata se člena 56 in 60.
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Obrazložitev

Poročevalec predlaga, da se ohrani člen 8 Uredbe ES št. 91/414 o prehodni registraciji. 
Izkušnje kažejo, da njegovo črtanje ni upravičeno. Nobenega zagotovila ni, da registracija ne 
bo trajala več kot dve leti ali eno leto in pol, kot je predlagal poročevalec. Kmetje potrebujejo 
za varstvo pred škodljivci in boj proti njihovi odpornosti široko paleto izdelkov. Neupravičeno 
omejevanje izbora bo privedlo do neželenih težav s škodljivci ali nezakonite uporabe. Snov bi 
morala biti dostopna, takoj ko se prvič ugotovi, da je njena uporaba varna, zato da bodo 
kmetom na voljo novi in inovativni proizvodi. 

Predlog spremembe 38
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 1 a (novo)

Ta načela dosledno upoštevajo medsebojno 
vplivanje aktivne snovi, varoval, sinergistov 
in pomožnih snovi v formulaciji.

Obrazložitev

Biti mora jasno, da se pri postopku registracije upošteva medsebojno vplivanje različnih 
snovi. Posamična obravnava uporabljenih snovi ne zadostuje. 

Predlog spremembe ima predvsem pojasnjevalno vrednost. Posredno je omenjen že v členu 
25(2) v povezavi s členom 8(1)(a), členom 29(4) in enotnimi načeli. 

Predlog spremembe 39
Člen 30, naslov in odstavek 1

Vsebina Vsebina registracije
1. Registracija opredeljuje pridelke, na 
katerih se fitofarmacevtsko sredstvo lahko 
uporabi, in namene uporabe. 

1. Registracija v standardizirani obliki
opredeljuje pridelke, na katerih se 
fitofarmacevtsko sredstvo lahko uporabi, in 
namene uporabe. 

Obrazložitev

Oblika registracije mora biti standardizirana in enaka v državah članicah.

Predlog spremembe 40
Člen 30, odstavek 2

2. Registracija določa zahteve v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva. Te zahteve 
vključujejo pogoje uporabe, potrebne za 
skladnost s pogoji in zahtevami iz Uredbe, ki 
dovoljuje aktivne snovi, varovala in 

2. Registracija določa zahteve v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva. Te zahteve 
vključujejo pogoje uporabe, potrebne za 
skladnost s pogoji in zahtevami iz Uredbe, ki 
dovoljuje aktivne snovi, varovala in 
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sinergiste. Registracija vključuje razvrstitev 
fitofarmacevtskih sredstev za namene 
Direktive 1999/45/ES.

sinergiste.

Obrazložitev

V številnih državah članicah je razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45/ES pogosto 
prepuščena imetnikom odobritve. Da bi dosegli usklajeno označevanje, bi morala ta potekati 
na ravni Skupnosti. Za razvrstitev bi moral biti odgovoren prijavitelj in ne območna država 
članica poročevalka. Prenos te odgovornosti na območno državo članico poročevalko lahko 
postopek precej upočasni in privede do različnih razvrstitev na posameznih območjih in/ali v 
vsaki državi članici.

Predlog spremembe 41
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

Obrazložitev

Dolžnost obveščanja sosedov je očitno birokratska, saj so v direktivi o trajnostni rabi 
predvideni vsi potrebni ukrepi za preprečevanje tveganj.

Predlog spremembe 42
Člen 32, odstavek 1

1. Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, za registracijo zaprosi 
osebno ali preko zastopnika v vsaki 
posamezni državi članici, v kateri se bo 
fitofarmacevtsko sredstvo dalo v promet. 

1. Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, vloži zahtevek za 
registracijo, ki bo veljala v celotnem 
zadevnem območju, osebno ali preko 
zastopnika v državi članici EU.

Obrazložitev

Vseevropska območna registracija je potrebna, da bi dokončno vzpostavili notranji trg za 
fitofarmacevtska sredstva.

Predlog spremembe 43
Člen 34

Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, razen če ga želi preučiti 
druga država članica z istega območja. 
Država članica, ki bo preučila zahtevek, o 

Zahtevek preuči referenčna država članica v 
sodelovanju z vsemi državami članicami na 
določenem območju. Vse druge države 
članice v območju morajo pri tem delu 
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tem obvesti vlagatelja. sodelovati.  Obseg dela se razdeli v skladu s 
predlogom države članice, ki preučuje 
zahtevek.

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
zahtevek, druge države članice na istem 
območju, katerim je bil zahtevek predložen, 
sodelujejo, da se zagotovi pravična 
razdelitev delovne obremenitve.
Druge države članice znotraj območja, 
katerim je bil predložen zahtevek, 
prenehajo preučevati zahtevek, dokler 
država članica, ki preučuje zahtevek, ne 
predloži ocene.

Države članice v območju lahko po 
posvetovanju s Komisijo sprejmejo 
podrobna pravila za izvajanje odstavka 1.

Obrazložitev

Cilj je standardizacija pogojev za registracijo. Države članice bi morale obdržati pravico do 
določene stopnje prožnosti s privolitvijo Komisije.

Predlog spremembe 44
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo
ali zavrnejo registracijo 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 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek. 

2. Vse države članice v območju ustrezno 
odobrijo ali zavrnejo registracijo na podlagi 
sklepov ocene države članice, ki preučuje 
zahtevek, kot je predvideno v členih 30 
in 31. Vse države članice v območju pod 
enakimi pogoji registrirajo zadevno 
fitofarmacevtsko sredstvo.

Obrazložitev

Standardizacija registracije.

Predlog spremembe 45
Člen 35, odstavek 3

3. Z odstopanjem od odstavka 2 in v skladu 
z zakonodajo Skupnosti se lahko določijo 
dodatni pogoji v zvezi z zahtevami iz 
člena 30(3).

3. Z odstopanjem od odstavka 2 in v skladu 
z zakonodajo Skupnosti

(a) lahko države članice za odobritev 
določijo posebne pogoje in omejitve 
uporabe, če obstajajo utemeljeni znanstveni 
dokazi, da pogoji in omejitve iz prvotne 
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registracije zaradi posebnih pogojev in 
vzorcev uporabe, prehranjevalnih navad ali 
drugih pomembnih okoliščin ne 
zadostujejo;
(b) se lahko določijo dodatni pogoji v zvezi 
z zahtevami iz člena 30(3).

Obrazložitev

Uporaba in morebitne težave pri uporabi se lahko v državah članicah močno razlikujejo, celo 
v tistih, ki spadajo na isto območje. Zato morajo imeti države članice možnost predvideti 
dodatne pogoje in omejitve uporabe.

Predlog spremembe 46
Člen 36, 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.

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 in ne sme biti daljše od štirih 
mesecev. 

Obrazložitev

Opredelitev časovnih obdobij je potrebna za določitev postopkov.

Predlog spremembe 47
Člen 38, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice Agenciji nemudoma 
zagotovijo dosje z dokumentacijo iz 
točke 1(a), (b) in (c). Agencija hrani 
register, v katerem so zabeležene vse 
registracije v različnih državah članicah. 

Obrazložitev

Agencija mora kot osrednji organ spremljati različne registracije snovi v različnih državah.

Predlog spremembe 48
Člen 38, odstavek 2

2. Na zahtevo države članice nemudoma 
dajo na voljo drugim državam članicam,
Agenciji in Komisiji dokumentacijo z 
dokumenti iz točke 1(a), (b) in (c).

2. Na zahtevo države članice nemudoma 
dajo na voljo drugim državam članicam in 
Komisiji dokumentacijo z dokumenti iz 
točke 1(a), (b) in (c).
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Obrazložitev

(Glej obrazložitev predloga spremembe člena 38, odstavek 1 a (novo)).

Predlog spremembe 49
Člen 39, odstavek 1, točka (b)

(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 država članica fitofarmacevtsko 
sredstvo registrirala za uporabo v 
rastlinjakih ali za obdelavo po spravilu 
pridelka ali obdelavo semen, ne glede na 
območje, v katerega spada referenčna država 
članica.

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve trgovine s semeni je treba medobmočno vzajemno priznavanje razširiti 
tudi na trgovino s semeni. Obdelava semen predstavlja majhen in inovativen trg, na katerem 
prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Visoki stroški registracije in zapleteni postopki 
bi lahko s trga izrinili vrsto obdelovalnih tehnik, pri katerih se največkrat uporabljajo 
bistveno manjše količine fitofarmacevtskih sredstev kot pri obdelavi na poljih.

Predlog spremembe 50
Člen 39, odstavek 2

2. Vzajemno priznavanje ne velja za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
možne nadomestne snovi.

črtano

Obrazložitev

Država članica, ki preučuje zahtevek, proizvode natančno oceni in jih registrira pod strogimi 
pogoji. Velik delež snovi bo uvrščen med snovi, ki jih je treba nadomestiti. Tako lahko 
nastaneta vzporedna sistema odobritve in nepotrebno administrativno breme za države 
članice, hkrati pa se močno oslabi sistem registracij po območjih.

Predlog spremembe 51
Člen 39, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice, ki spadajo na različna 
območja, lahko postopek vzajemnega 
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priznavanja uporabljajo na prostovoljni 
osnovi. V tem primeru se odstavek 1(a) ne 
uporablja.

Obrazložitev

Države, ki ne spadajo na isto območje, bi morale imeti možnost vzajemnega priznavanja na 
prostovoljni osnovi. V tem primeru ni potrebno razširiti vzajemnega priznavanja na celotno 
območje.

Predlog spremembe 52
Člen 40, odstavek 1

1. Država članica, ki ji je predložen 
zahtevek v skladu s členom 39, odobri 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo pod 
enakimi pogoji, vključno z razvrstitvijo za 
namene Direktive 1999/45/ES, kot 
referenčna država članica.

1. Registracija v skladu s členom 39, velja v 
celotnem območju.

Obrazložitev

Srednjeročni in dolgoročni cilj mora biti uvedba avtentične registracije EU, kar pomeni, da bi 
registracija v eni države članice veljala tudi v vseh drugih državah članicah. Edino tako se 
lahko omogoči, da bo notranji trg fitofarmacevtskih sredstev deloval.

Predlog spremembe 53
Člen 40, odstavek 1 a (novo)

1a. Država članica, ki se ji predloži 
zahtevek v skladu s členom 39, lahko 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo 
registrira pod enakimi pogoji kot 
referenčna država članica, ki ne spada na 
isto območje. V tem primeru država članica 
oceni, ali je bil postopek registracije v 
referenčni državi članici v skladu s 
postopkom registracije v državi članici iz 
drugega območja. Vsi deli postopka, ki niso 
združljivi, se ponovijo.

Obrazložitev
Države članice bi morale imeti možnost prostovoljnega vzajemnega priznavanja snovi, 
registrirane v državi članici, ki ne spada v isto območje.  V tem primeru morajo oceniti, kateri 
deli postopka registracije se lahko prevzamejo od referenčne države članice iz drugega 
območja. Deli postopka, ki niso (dovolj) urejeni, se vseeno izvedejo pred registracijo. 
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Predlog spremembe 54
Člen 40, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 in v skladu 
z zakonodajo Skupnosti se lahko določijo 
dodatni pogoji v zvezi z zahtevami iz 
člena 30(3).

2. Z odstopanjem od odstavka 1 in v skladu 
z zakonodajo Skupnosti

(a) lahko države članice za odobritev 
določijo posebne pogoje in omejitve 
uporabe, če obstajajo utemeljeni znanstveni 
dokazi, da pogoji in omejitve iz prvotne 
registracije zaradi posebnih pogojev in 
vzorcev uporabe, prehranjevalnih navad ali 
drugih pomembnih okoliščin ne 
zadostujejo,
(b) se lahko določijo dodatni pogoji v zvezi 
z zahtevami iz člena 30(3).

Obrazložitev

Vzorci uporabe in prednostne okoljske naloge se lahko v državah članicah močno razlikujejo, 
zato bi morale imeti možnost določiti za registracijo posebne pogoje in omejitve uporabe. 
Obdobje za registracijo kljub temu ne sme presegati 90 dni, zato da so države članice 
prisiljene hitro ukrepati in ne uveljavljajo nepotrebnih omejitev in pogojev.

Predlog spremembe 55
Poglavje III, oddelek 1, pododdelek 4, naslov

PODALJŠANJE IN PREKLIC PODALJŠANJE, SPREMEMBA IN
PREKLIC

Obrazložitev

Iz tega naslova je bolje razvidna vsebina pododdelka. 

Predlog spremembe 56
Člen 42, odstavek 3a (novo)

3a. Pri prvi registraciji se uporabljajo 
pravila o zaupnosti in varstvu podatkov.

Obrazložitev

Pravila glede varstva podatkov in zaupnosti bi morala veljati tudi za podaljšanje in pregled 
registracije. Obdobje varstva podatkov je omejeno na pet let (glej člen 56).
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Predlog spremembe 57
Člen 43, odstavek 2

2. Če namerava država članica preklicati ali 
spremeniti registracijo, o tem obvesti 
imetnika registracije in mu da možnost, da 
predloži pripombe. 

2. Če namerava država članica preklicati ali 
spremeniti registracijo, o tem obvesti 
imetnika registracije in druge države članice 
z istega območja ter jim da možnost, da 
predložijo pripombe. 

Država članica lahko od imetnika 
registracije zahteva, da predloži dodatne 
podatke.

Država članica lahko od imetnika 
registracije zahteva, da predloži dodatne 
podatke.

Pred preklicem ali spremembo registracije 
država članica, ki je izvedla revizijo, drugim 
državam članicam na istem območju, ki so 
isti proizvod že registrirale, ali pa je ta v 
postopku registracije, omogoči dostop do 
svoje ocene. Da jim možnost, da v 
razumnem obdobju predložijo pripombe.

Obrazložitev

Ker ima to, da neka država članica prekliče registracijo, daljnosežne posledice za celotno 
območje, je treba na isti stopnji kot v postopku registracije v postopek preklica vključiti druge 
vpletene države članice. 

Predlog spremembe 58
Člen 43, odstavek 4

4. Če država članica prekliče ali spremeni 
registracijo v skladu z odstavkom 3, o tem 
nemudoma obvesti imetnika registracije, 
druge države članice, Agencijo in Komisijo. 
Druge države članice, ki spadajo v isto 
območje, registracijo ustrezno spremenijo ali 
prekličejo. Člen 45 se uporablja po potrebi.

4. Če država članica prekliče ali spremeni 
registracijo v skladu z odstavkom 3, o tem 
nemudoma obvesti imetnika registracije, 
druge države članice, Agencijo in Komisijo. 
Druge države članice, ki spadajo v isto 
območje, registracijo ustrezno spremenijo ali 
prekličejo. 

Če se registracija prekliče v skladu z 
odstavkom 3(a), ker zahteve iz člena 4(3) 
niso več izpolnjene, se lahko druga država 
članica odreče preklicu registracije, če 
obstajajo utemeljeni znanstveni dokazi, da 
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so zahteve iz členov 29 in 4 zaradi posebnih 
pogojev in vzorcev uporabe ter drugih 
pomembnih okoliščin v tej drugi državi 
članici še vedno izpolnjene. Člen 45 se 
uporablja po potrebi.

Pri prvi registraciji se uporabljajo pravila o 
zaupnosti in varstvu podatkov.

Obrazložitev

Ob preklicu registracije ne bi smelo samodejno priti do preklica na celotnem območju. Glede 
odločitve o preklicu ni bilo posveta z državami članicami. Pogoji uporabe ali število 
razpoložljivih proizvodov se lahko v različnih državah članicah istega območja močno 
razlikujejo.

Veljati bi morala tudi pravila o varstvu podatkov in zaupnosti. 

Predlog spremembe 59
Člen 48, odstavek 1, točka (b)

(b) fitofarmacevtsko sredstvo ali kontrolna 
ali preventivna metoda brez uporabe 
kemikalij iz točke (a) ne povzroča bistvene 
gospodarske ali praktične izgube; 

(b) fitofarmacevtsko sredstvo ali kontrolna 
ali preventivna metoda brez uporabe 
kemikalij iz točke (a) enakovredno vpliva 
na ciljne organizme in ne povzroča bistvene 
gospodarske ali praktične izgube; 

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev vidikov, ki jih je treba upoštevati pri primerjalni oceni.

Predlog spremembe 60
Člen 48, odstavek 1, točka (c)

(c) je kemijska raznolikost aktivnih snovi 
ustrezna za čim večje zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem organizmu.

(c) so raznolikost aktivnih snovi ter vse 
druge metode in prakse ravnanja s posevki 
in preprečevanja bolezni ustrezne za čim 
večje zmanjšanje nastanka odpornosti v 
ciljnem organizmu. Primerjalna ocena 
upošteva dovoljeno uporabo v manjši meri.

Obrazložitev
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Nekatera fitofarmacevtska sredstva, ki bi jih lahko šteli med nevarna, če se uporabljajo za 
močno razširjene posevke, so lahko potrebna in varna pri uporabi v manjši meri. Ponavadi se 
uporabljajo za posevke, ki niso zelo razširjeni in imajo zelo posebne potrebe. 

Predlog spremembe 61
Člen 48, odstavek 3

3. Države članice ponavljajo primerjalno 
oceno v skladu z odstavkom 1 redno, 
najpozneje štiri leta po izdaji registracije ali 
podaljšanju registracije.

Država članica poročevalka ponavlja
primerjalno oceno v skladu z odstavkom 1 
redno, najpozneje štiri leta po izdaji 
registracije ali podaljšanju registracije.

Na podlagi rezultatov te primerjalne ocene 
države članice registracijo potrdijo, 
prekličejo ali spremenijo.

Na podlagi rezultatov te primerjalne ocene 
država članica poročevalka registracijo 
potrdi, prekliče ali spremeni.

Obrazložitev

Država članica, v kateri je bil izveden postopek registracije, mora ostati odgovorna za 
registracijo. 

Predlog spremembe 62
Člen 48, odstavek 4

4. Če se država članica odloči za preklic ali 
spremembo registracijo v skladu z 
odstavkom 3, začne zadevni preklic ali 
sprememba veljati štiri leta po odločitvi 
države članice ali na koncu obdobja 
odobritve možne nadomestne snovi, če se to 
obdobje konča prej. 

4. Če se država članica poročevalka odloči 
za preklic ali spremembo registracije v 
skladu z odstavkom 3, začne zadevni preklic 
ali sprememba veljati štiri leta po odločitvi 
države članice ali na koncu obdobja 
odobritve možne nadomestne snovi, če se to 
obdobje konča prej.

Obrazložitev

Država članica, v kateri je bil izveden postopek registracije, mora ostati odgovorna za 
registracijo. 

Predlog spremembe 63
Člen 49, odstavek 1

1. V tem členu pomeni uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva v manjši meri v 
določeni državi uporabo tega sredstva na 
posevku, ki v tej državi članici ni splošno 
razširjen, ali na splošno razširjenem 
posevku, da se zadovoljijo izjemne potrebe. 

1. V tem členu pomeni uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva v manjši meri v 
določeni državi uporabo tega sredstva na 
posevku, ki v tej državi članici ni splošno 
razširjen, ali na splošno razširjenem 
posevku, da se zadovoljijo posebne in 
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omejene potrebe, ali obdelavo omejenega 
ekonomskega pomena za imetnika 
registracije, vključno z obdelavo semen. 

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev uporabe v manjši meri.

Predlog spremembe 64
Člen 49, odstavek 2

2. Imetnik registracije, uradni ali znanstveni 
organi, ki sodelujejo v kmetijskih 
dejavnostih, ali strokovne kmetijske 
organizacije in uporabniki strokovnjaki 
lahko zaprosijo za razširitev registracije 
fitofarmacevtskega sredstva, ki je že 
registrirano v zadevni državi članici, na 
uporabe v manjši meri, ki jih registracija še 
ne vključuje.

2. Imetnik registracije, uradni ali znanstveni 
organi, ki sodelujejo v kmetijskih 
dejavnostih, ali ki jih je država članica 
izrecno določila kot pristojne organe, ali 
strokovne kmetijske organizacije in 
uporabniki strokovnjaki lahko zaprosijo za 
razširitev registracije fitofarmacevtskega 
sredstva, ki je že registrirano v zadevni 
državi članici, na uporabe v manjši meri, ki 
jih registracija še ne vključuje.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 65
Člen 49, odstavek 2 a (novo)

2a. Po odobritvi Komisije lahko države 
članice sprejmejo posebne ukrepe, ki 
lajšajo predložitev zahtevkov za razširitev 
registracije in zahtevkov za uporabo v 
manjši meri. 

Obrazložitev

Poenostavitev birokratskih postopkov in spodbujanje vpletenih k uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev tudi za načine, ki so manj pogosti, bo razrešilo številne težave v zvezi z določenimi 
posevki. Opaiti je bilo, da imetniki registracij niso naklonjeni razširitvi registracij na uporabo 
v manjši meri zaradi pomanjkanja gospodarskega interesa za industrijo. V nekaterih tretjih 
državah se izvajajo ukrepi, kot je zaščita podatkov za daljše obdobje, če je registracija 
razširjena na manj razširjene posevke. V EU je treba predvideti podobne spodbude, da bi se 
izognili pomanjkanju fitofarmacevtskih sredstev za te vrste posevkov.  
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Predlog spremembe 66
Člen 49, odstavek 3, točka (c)

(c) je razširitev v javnem interesu; (c) je razširitev v javnem interesu, tudi glede 
obvladovanja odpornosti in potrebe, da 
imajo kmetje na voljo zanesljiva in varna 
fitofarmacevtska sredstva, ki so bila 
preverjena;

Obrazložitev

Pojasnitev izraza „javni interes“.

Predlog spremembe 67
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. 
Znanstvene ustanove in uradni organi 
lahko izvajajo študije, ki so potrebne za 
določitev zgornjih mejnih vrednosti 
ostankov.

Obrazložitev

Stroški znanstvenih študij predstavljajo veliko oviro razvoju na področju uporabe v manjši 
meri. Cilj tega predloga spremembe je predlagati pristope, ki so gospodarsko bolj izvedljivi.

Predlog spremembe 68
Člen 49, odstavek 3 a (novo)

3a. Registracija za uporabo v manjši meri 
med drugim temelji na ekstrapolaciji 
podatkov, pridobljenih za druge pridelke z 
znatnimi botaničnimi in agronomskimi 
podobnostmi.

Obrazložitev

Za pridelke, med katerimi obstajajo velike podobnosti, kot na primer med češnjami in 
trnuljami, se izhodiščni podatki, pridobljeni za registracijo, ekstrapolirajo in na ta način se 
registracija lažje razširi na uporabo v manjši meri. 

Predlog spremembe 69
Člen 49, odstavek 4 a (novo)
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4a. Države članice najkasneje do [datum 
začetka veljavnosti + 18 mesecev] sprejmejo 
zakone, predpise in upravne določbe, 
potrebne za razrešitev kakršnih koli 
pravnih in gospodarskih vprašanj, vključno 
s pošteno in pravično razdelitvijo stroškov 
in odgovornosti med prvotnim imetnikom 
registracije in organi javne oblasti.
Države članice lahko ustanovijo sklad, ki 
ga financirajo zadevne strani in/ali javne 
sklade za sponzoriranje raziskav o uporabi 
v manjši meri in/ali za pokritje stroškov 
podaljšanja prvotne registracije. Komisiji 
nemudoma posredujejo besedilo teh določb 
in primerjalno tabelo med temi določbami 
in to direktivo.
Agencija, Komisija in države članice 
sodelujejo in usklajujejo svoje znanstveno 
delo v zvezi z uporabo v manjši meri. 

Obrazložitev

Registracijo fitofarmacevtskih sredstev za uporabo v manjši meri je treba olajšati.  
Uporabniki za boj proti škodljivcem pogostokrat uporabljajo neregistrirane, nepregledane
proizvode, za proizvajalce pa uporaba v manjši meri ne predstavlja večjega ekonomskega 
interesa.  Pomembno je, da države članice in Komisija tesno sodelujejo, še posebej pri 
raziskavah uporabe v manjši meri. 

Predlog spremembe 70
Člen 49, odstavek 4 b (novo)

4b. V skladu s postopkom iz člena 76(3) se 
lahko sprejme uredba o oblikovanju 
evropskega sklada za spodbujanje 
sodelovanja med raziskovalnimi inštituti v 
državah članicah na področju raziskovanja 
uporabe posevkov pri gojenju v manjšem 
obsegu.

Obrazložitev

Sklad za gojenje v manjšem obsegu bi moral, podobno kot skladi v številnih evropskih 
državah članicah, jasno pokazati pot k strukturnemu pristopu, ki bo spodbujal najboljše 
prakse in povečal uporabe ustreznih fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 71
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Člen 49, odstavek 4 c (novo)

4c. V skladu s postopkom iz člena 76(3) se 
sprejme uredba o podaljšanju obdobja 
varstva podatkov v skladu s členom 56(2) za 
obdobje do pet let, odvisno od števila 
podaljšanj, odobrenih za uporabo v manjši 
meri. 

Obrazložitev

Spodbuda proizvajalcem, da podprejo uporabo v manjši meri, je možno podaljšanje obdobij 
varstva podatkov. 

Predlog spremembe 72
Člen 49, odstavek 5

5. Če države članice odobrijo razširitev 
registracije na uporabe v manjši meri, o tem 
obvestijo imetnika registracije in od njega 
zahtevajo, da v skladu s tem spremeni 
oznako.

5. Če države članice odobrijo razširitev 
registracije na uporabo v manjši meri, o tem 
obvestijo imetnika registracije, ki v skladu s 
tem spremeni oznako.

Če imetnik registracije odkloni, države 
članice zagotovijo, da so uporabniki 
obveščeni o obsežnih in podrobnih 
navodilih za uporabo, ki se uradno objavijo 
ali so na voljo na uradni spletni strani.

Oznaka navaja, da imetnik registracije ne 
zagotavlja varnosti in učinkovitosti 
razširjene uporabe. 

Obrazložitev

Pravilno označevanje je nadvse pomembno za varno uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 
Najboljši način za obveščanje uporabnika je, da se uporaba v manjši meri navede na nalepki 
ter da se jasno navede, da odgovornosti za navedene vzorce uporabe ne nosi proizvajalec.

Predlog spremembe 73
Člen 49, odstavek 6

6. Države članice sestavijo in redno 
posodabljajo seznam uporab v manjši meri.

6. Države članice sestavijo in redno 
posodabljajo seznam uporab v manjši meri. 
Seznam mora biti javno dostopen na 
uradnih spletnih straneh države članice in 
Komisije.



AD\660810SL.doc 33/56 PE 382.298v03-00

SL

Obrazložitev

Da bi olajšali izmenjavo podatkov in izboljšali obveščanje zainteresirane javnosti, države 
članice in Komisija seznam objavijo na uradni spletni strani. 

Predlog spremembe 74
Člen 49 a (novo)

Člen 49a
Vzporedni uvoz

1. Z odstopanjem od člena 28(1) lahko 
države članice dovolijo uvoz 
fitofarmacevtskega sredstva in njegovo 
dajanje v promet na svojem območju preko 
vzporedne trgovine le na osnovi upravnega 
postopka, v katerem se preveri, ali je 
proizvod istoveten z že registriranim 
fitofarmacevtskim sredstvom („referenčnim 
fitofarmacevtskim sredstvom“). Če se 
ugotovi istovetnost, pristojni organ 
imenovane države članice zanj izstavi 
potrdilo o istovetnosti.
2. Uvozniki fitofarmacevtskega sredstva pri 
pristojnem organu imenovane države 
članice zaprostijo za potrdilo o istovetnosti 
fitofarmacevtskega sredstva, ki ga želijo 
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 pristojni 
organ ugotovi, da so zahteve iz tega 
odstavka izpolnjene, uvoznik za zadevni 
proizvod prejme potrdilo o istovetnosti.
4. Prosilcu ni treba predložiti poročil o 
podatkih, poskusih in študijah, ki se 
zahtevajo za registracijo fitofarmacevtskega 
sredstva.
5. Pristojni organ, ki prejme zahtevek, 
zaprosi pristojni organ države izvora, naj:
(a) ugotovi natančno sestavo proizvoda, da 
lahko preveri, ali je to istovetno s 
fitofarmacevtskim sredstvom, ki je 
registrirano v referenčni državi članici, ter
(b) preveri, ali je proizvod v tej državi 
članici registriran v skladu s postopkom 



PE 382.298v03-00 34/56 AD\660810SL.doc

SL

registracije iz Direktive 91/414/EGS ali te 
uredbe. 
6. Vzporedno uvoženih proizvodov se ne 
sme prepakirati.
7. Potrdilo o istovetnosti poteče z 
registracijo referenčnega proizvoda ali s 
potekom registracije uvoženega proizvoda v 
državi izvoznici.  Če se registracija 
referenčnega proizvoda prekliče iz 
razlogov, ki niso povezani z zdravjem ali 
okoljem, lahko uvoznik uvoženi proizvod 
prodaja še eno leto po datumu preklica. 

Obrazložitev

Poročevalec ima prav, ko se strinja z vzpostavitvijo jasnih in strogih pravil na ravni 
Skupnosti, ki bodo urejala vzporedno trgovino z namenom, da se dosežejo visoke ravni 
usklajenosti, varnosti in nadzora. Da se zagotovi identičnost uvoženega z referenčnim 
proizvodom, pa ponovno pakiranje ne bi smelo biti dovoljeno. Poleg tega je izvajanje vseh 
upravnih nalog za preverjanje identičnosti proizvoda in predhodne registracije v državi 
izvoznici naloga pristojnega organa v namembni državi članici in ne vlagatelja zahtevka.

Predlog spremembe 75
Člen 50, odstavek 4 a (novo)

4a. Odstavki od 1 do 3 člena 49 se nanašajo 
tudi na fitofarmacevtska sredstva, ki se 
zahtevajo za uporabo v manjši meri, če ni 
drugega načina za ekonomsko primerno 
varstvo rastlin. Z odstopanjem od odstavka 
1 obdobje registracije ne sme biti daljše od 
treh let. 

Obrazložitev

Morda bi bilo treba proizvod za uporabo v manjši meri registrirati za omejeno časovno 
obdobje, tudi če aktivna snov še ni bila registrirana ali v primeru, ko je bilo fitofarmacevtsko 
sredstvo registrirano v drugi državi članici, proizvajalec pa ne kaže interesa, da bi tam tržil 
svoje proizvode. To bi bila najbrž najboljša rešitev, saj je izbira fitofarmacevtskih sredstev za 
uporabo v manjši meri zelo omejena, uporabljene količine in tveganja pa razmeroma nizka. 
Uporabo proizvoda bi bilo treba vedno nadzorovati. 

Predlog spremembe 76
Člen 51, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Z odstopanjem od člena 28 se preskusi ali 
testi za raziskovalne in razvojne namene, ki 
vključujejo izpust neregistriranega 
fitofarmacevtskega sredstva v okolje, lahko 
izvajajo, če je država članica, v kateri se 
izvaja preskus ali test, ocenila razpoložljive 
podatke in izdala registracijo za preskusne
namene. Registracija lahko omeji 
uporabljeno količino in obravnavana 
področja ter določi dodatne pogoje za 
preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi ali živali in nesprejemljivih škodljivih 
vplivov na okolje, kot je potreba po 
preprečevanju vstopa v prehranjevalno 
verigo hrane in krme, ki vsebuje ostanke, 
razen če je bila v skladu z Uredbo (EC) 
št. 396/2005 že uvedena ustrezna določba.

1. Z odstopanjem od člena 28 se poskusi ali 
testi za raziskovalne in razvojne namene, ki 
vključujejo izpust neregistriranega 
fitofarmacevtskega sredstva v okolje, lahko 
izvajajo, če je država članica, v kateri se 
izvaja poskus ali test, ocenila razpoložljive 
podatke in izdala dovoljenje za namene 
poskusov. Dovoljenje lahko omeji 
uporabljeno količino in obravnavana 
področja ter določi dodatne pogoje za 
preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi ali živali in nesprejemljivih škodljivih 
vplivov na okolje, kot je potreba po 
preprečevanju vstopa v prehranjevalno 
verigo hrane in krme, ki vsebuje ostanke, 
razen če je bila v skladu z Uredbo (EC) 
št. 396/2005 že uvedena ustrezna določba.

Obrazložitev

Poskusov in testov ni potrebno registrirati, ampak se zanje izda zgolj dovoljenje.

Predlog spremembe 77
Člen 52

Fitofarmacevtska sredstva se ustrezno 
uporabljajo.

Fitofarmacevtska sredstva se ustrezno 
uporabljajo.

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 škodljivci 
in dobre okoljske prakse.

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 škodljivci. 

Najpozneje do 1. januarja 2014 je treba 
primerno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev uskladiti z načeli integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci, vključno z 
načeli dobre prakse varstva rastlin in dobre 
okoljske prakse.

Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
vključno z minimalnimi zahtevami za ta 
načela se lahko sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(2).

Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
vključno z minimalnimi zahtevami za ta 
načela se lahko sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(3).

Direktiva 2004/35/ES se ne uporablja, če 
lahko kmet dokaže, da uporablja 
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fitofarmacevtska sredstva v skladu s 
predpisi, določenimi v tej uredbi, drugi 
zakonodaji Skupnosti in zakonodaji 
zadevnih držav članic 

Obrazložitev

'Dobra okoljska praksa' je del 'dobre prakse varstva rastlin' in 'načel integriranega varstva 
rastlin pred škodljivci'. Načela dobre prakse varstva rastlin bi bilo treba uporabiti, kadarkoli 
je mogoče, rok za njihovo uporabo pa ni potreben.  Okoljska odgovornost se ne bi smela 
uporabljati za kmete, ki delujejo v skladu z veljavnimi predpisi o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Ne sme se jih obravnavati, kot da ravnajo napačno ali, glede na člen 3, odstavek 1, 
točka b) Direktive 2004/35/ES, brezbrižno. 

Predlog spremembe 78
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 1

1. Imetnik registracije za fitofarmacevtsko 
sredstvo takoj obvesti države članice, ki so 
izdale registracijo, o novih informacijah v 
zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi ali 
aktivnimi snovmi, varovalom ali 
sinergistom, ki jih vsebuje fitofarmacevtsko 
sredstvo, iz katerih je razvidno, da ima 
fitofarmacevtsko sredstvo škodljive vplive, 
kar lahko pomeni, da fitofarmacevtsko 
sredstvo ali aktivna snov, varovalo ali 
sinergist ne izpolnjuje več meril iz členov 29 
in 4. 

1. Imetnik registracije za fitofarmacevtsko 
sredstvo takoj obvesti države članice o novih 
informacijah v zvezi s fitofarmacevtskimi 
sredstvi ali aktivnimi snovmi, varovalom ali 
sinergistom, ki jih vsebuje fitofarmacevtsko 
sredstvo, iz katerih je razvidno, da ima 
fitofarmacevtsko sredstvo škodljive vplive, 
kar lahko pomeni, da fitofarmacevtsko 
sredstvo ali aktivna snov, varovalo ali 
sinergist ne izpolnjuje več meril iz členov 29 
in 4. 

Obrazložitev

Informacije o fitofarmacevtskih sredstvih bi morale biti na voljo vsem zadevnim državam 
članicam.

Predlog spremembe 79
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 3

Zato imetnik registracije zabeleži vse 
mogoče škodljive reakcije pri ljudeh, 
povezane z uporabo fitofarmacevtskega 
sredstva, in poroča o njih.

Zato imetnik registracije zabeleži vse 
mogoče škodljive reakcije pri ljudeh, živalih 
in v okolju, povezane z uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva, in poroča o 
njih.

Obrazložitev

Informacija bi morala vključevati vse mogoče škodljive reakcije pri ljudeh in živalih ter v 
okolju. Zadnji odstavek je črtan, ker je zakonodaja v tretjih državah drugačna, kar otežuje 
primerjavo uporabe fitofarmacevtskih sredstev v EU. 
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Predlog spremembe 80
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 4

Obveznost obveščanja zajema ustrezne 
informacije o odločitvah ali ocenah javnih 
organov, ki registrirajo fitofarmacevtska 
sredstva ali aktivne snovi v tretjih državah. 

črtano

Obrazložitev

Informacija bi morala vključevati vse mogoče škodljive reakcije pri ljudeh in živalih ter v 
okolju. Zadnji odstavek je črtan, ker je zakonodaja v tretjih državah drugačna, kar otežuje 
primerjavo uporabe fitofarmacevtskih sredstev v EU. 

Predlog spremembe 81
Člen 53, odstavek 4

4. Imetnik registracije za fitofarmacevtsko 
sredstvo letno poroča pristojnemu organu
države članice, ki je registrirala 
fitofarmacevtsko sredstvo, o razpoložljivih 
informacijah, povezanih s pomanjkanjem 
pričakovane učinkovitosti, razvojem 
odpornosti in katerim koli nepričakovanim 
vplivom na rastline, rastlinske proizvode ali 
okolje.

4. Imetnik registracije za fitofarmacevtsko 
sredstvo letno poroča pristojnim organom
držav članic o razpoložljivih informacijah, 
povezanih s pomanjkanjem pričakovane 
učinkovitosti, razvojem odpornosti in 
katerim koli nepričakovanim vplivom na 
rastline, rastlinske proizvode ali okolje.

Obrazložitev

Informacije o fitofarmacevtskih sredstvih bi morale biti na voljo vsem zadevnim državam 
članicam.

Predlog spremembe 82
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 2, uvodni del

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 poskusih
in študijah, vključno s povzetki teh poskusov 
in študij, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o poskusih in študijah

Obrazložitev

Varstvo podatkov bi bilo treba odobriti tudi za informacije, ki jih zberejo pristojni organi v 
postopkih podaljševanja in pregledov.  Varstvo podatkov bi moralo veljati za vse pomembne 
podatke, ne samo za tiste, pridobljene z dobro laboratorijsko ali okoljsko prakso. 
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Predlog spremembe 83
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 2, točka (a)

(a) potrebna za registracijo ali spremembo 
registracije, da se odobri uporaba drugega 
pridelka, in

(a) potrebna za registracijo ali spremembo 
pogojev registracije.

Obrazložitev
Upoštevati je treba tudi okoliščine, v katerih je področje uporabe drugačno in se na primer 
razširi z rastlin, ki se gojijo na polju, na tiste, ki se gojijo v rastlinjakih. Tedaj je treba 
predložiti dodatne podatke. 

Predlog spremembe 84
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 2, točka (b)

(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).

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 56, odstavek 1, pododstavek 2, uvod. 

Predlog spremembe 85
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 3

Če je poročilo zaščiteno, ga država članica, 
ki ga je prejela, ne sme uporabljati v korist 
drugih vlagateljev za fitofarmacevtska 
sredstva, razen v skladu z določbami iz 
člena 59(2) ali člena 77. 

Če je poročilo, vključno z njegovim 
povzetkom, zaščiteno, ga nobena država 
članica, ki ga je prejela, ne sme uporabljati v 
korist drugih vlagateljev za fitofarmacevtska 
sredstva, razen v skladu z določbami iz 
člena 59(2) ali člena 77. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 56, odstavek 1, pododstavek 2, uvod. 

Predlog spremembe 86
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5

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

Študija, vključno z njenim povzetkom, je
zaščitena tudi, če je bila potrebna le za 
podaljšanje ali pregled registracije. Varstvo 
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podatkov velja za obdobje pet let. 
Pododstavki od 1 do 4 se uporabljajo 
smiselno.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 56, odstavek 1, pododstavek 2, uvod. 

Predlog spremembe 87
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5 a (novo)

Varstvo podatkov velja tudi za tretje strani, 
ki poročila o poskusih in študijah predložijo 
za uporabo v manjši meri. Obdobja varstva 
podatkov se lahko podaljšajo v skladu s 
členom 49(4c).

Obrazložitev

Zaščititi je treba tudi podatke iz postopkov uporabe v manjši meri. 

Predlog spremembe 88
Člen 56, odstavek 3, uvodni del

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 ob predložitvi 
dodatnih informacij, na primer o varovalih 
in sinergistih, in zadevni državi članici za 
vsako poročilo o poskusih ali študijah 
predložil:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 56, odstavek 1.

Predlog spremembe 89
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 
poskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo, podaljšanje ali pregled ali 
spremembo registracije fitofarmacevtskega 
sredstva, ali zaradi spremenjene 
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zakonodaje;

Obrazložitev

V primerjavi s sedanjo situacijo je predlog Komisije pomemben korak naprej, saj si prizadeva 
za preživetje malih in srednje velikih podjetij v Evropi. Namen spremembe je pojasniti 
vsebino predloga.

Glej obrazložitev k členu 56, odstavek 1.

Predlog spremembe 90
Člen 56, odstavek 3 a (novo)

3a. Z odstopanjem od odstavka 1 se 
poročila o poskusih in študijah v primeru, 
da so bila uporabljena že za registracijo 
drugega proizvoda in se obdobje varstva 
podatkov še ni izteklo, zaščitijo za preostalo 
obdobje. 

Obrazložitev

Omeniti je treba študije, za katere še vedno velja obdobje varstva podatkov. 

Predlog spremembe 91
Člen 58, odstavek 1, pododstavek 1

1. Katere koli osebe, ki želijo pridobiti 
registracijo za fitofarmacevtsko sredstvo, 
pred izvajanjem poskusov ali študij preverijo 
pri pristojnem organu države članice, v 
kateri želijo vložiti zahtevek, ali je bila v 
zadevni državi članici že odobrena 
registracija za fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
vsebuje enako aktivno snov, varovalo ali 
enak sinergist. Takšna poizvedba v skladu s 
členom 54 vključuje posvetovanje o 
razpoložljivih informacijah.

1. Katere koli osebe, ki želijo pridobiti, 
podaljšati ali pregledati registracijo za 
fitofarmacevtsko sredstvo, pred izvajanjem 
poskusov ali študij preverijo pri pristojnem 
organu države članice, v kateri želijo vložiti 
zahtevek, ali je bilo v zadevni državi članici 
že registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
vsebuje enako aktivno snov, varovalo ali 
enak sinergist. Takšna poizvedba v skladu s 
členom 54 vključuje posvetovanje o 
razpoložljivih informacijah.

Obrazložitev

Varstvo podatkov je treba razširiti tudi na podatke za podaljšanje in pregled registracije, zato 
da se zaščitijo srednje velika podjetja in razvojni sektorji fitofarmacevtske industrije. 

Predlog spremembe 92
Člen 58, odstavek 1, pododstavek 2
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Morebitni vlagatelj predloži podatke v zvezi 
z vrsto in nečistočami aktivne snovi, ki jo 
želi uporabiti. Pri takšni poizvedbi mora 
morebitni vlagatelj dokazati, da namerava 
vložiti zahtevek za registracijo.

črtano

Obrazložitev

Ni primerno, da se zahtevek obravnava, še preden je bil uradno vložen. Zadostujejo 
informacije iz člena 54.

Predlog spremembe 93
Člen 58, odstavek 2

2. Če ima pristojni organ države članice 
dokaz, da morebitni vlagatelj namerava 
vložiti zahtevek za registracijo, mu zagotovi 
ime in naslov imetnika ali imetnikov 
obstoječih zadevnih registracij ter hkrati 
sporoči imetnikom registracij ime in naslov 
vlagatelja.

2. Če ima pristojni organ države članice 
dokaz, da morebitni vlagatelj namerava 
vložiti zahtevek za registracijo, njeno 
podaljšanje ali pregled, mu zagotovi ime in 
naslov imetnika ali imetnikov obstoječih 
zadevnih registracij ter hkrati sporoči 
imetnikom registracij ime in naslov 
vlagatelja.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 58, odstavek 1, pododstavek 1.

Predlog spremembe 94
Člen 58, odstavek 3

3. Morebitni vlagatelj registracije in imetnik 
ali imetniki zadevnih registracij sprejmejo 
vse ustrezne ukrepe za dosego dogovora o 
izmenjavi poročil o preskusih in študijah, 
varovanih v skladu s členom 56, ki jih 
zahteva vlagatelj za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva.

3. Morebitni vlagatelj registracije, njenega 
podaljšanja ali pregleda, in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za dosego dogovora o 
izmenjavi poročil o poskusih in študijah, 
varovanih v skladu s členom 56, ki jih 
zahteva vlagatelj za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva, za njeno 
podaljšanje ali pregled.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 58, odstavek 1, pododstavek 1.
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Predlog spremembe 95
Člen 58, odstavek 3 a (novo)

3a. Če država članica meni, da bo prišlo do 
nastanka monopola, ker se morebitni 
vlagatelj in imetnik ali imetniki zadevnih 
registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki 
vsebujejo enako aktivno snov, varovalo ali 
enak sinergist, ne morejo sporazumeti o 
izmenjavi poročil o poskusih in študijah, ki 
vključujejo vretenčarje, potencialni 
vlagatelj o tem obvesti pristojni organ 
države članice. Ne glede na to se morajo 
potencialni vlagatelj in imetnik ali imetniki 
zadevnih registracij dogovoriti o pristojnem 
sodišču za namene pododstavka 2.

Obrazložitev

Nova uredba bi morala vsebovati posebne določbe, ki bi preprečevale nastanek monopolov na 
trgu fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 96
Člen 59, odstavek 2

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki 
zadevnih registracij si prizadevajo za 
zagotovitev izmenjave poskusov in študij, ki 
vključujejo vretenčarje. Stroški izmenjave 
poročil o preskusih in študijah se določijo na 
pošten, pregleden in nediskriminatoren 
način. Morebitni vlagatelj krije stroške le za
tiste informacije, ki jih mora predložiti za 
izpolnitev zahtev za registracijo.

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki 
zadevnih registracij si prizadevajo za 
zagotovitev izmenjave poskusov in študij, ki 
vključujejo vretenčarje. Stroški izmenjave 
poročil o poskusih in študijah se določijo na 
pošten, pregleden in nediskriminatoren 
način. Morebitni vlagatelj krije vse stroške, 
nastale s pridobivanjem izmenjanih 
informacij. V zvezi s stroški, ki jih je treba 
upoštevati, se sprejme uredba v skladu s 
postopkom iz člena 76(3). 

Obrazložitev

Če je osnova za izračun stroškov, ki se delijo po tej uredbi, preveč omejena, so na slabšem 
podjetja, ki veliko vlagajo v raziskave in poskuse, kar bi bil hud udarec za najbolj inovativna 
podjetja na tem področju.  Podjetja, ki želijo uporabiti podatke drugih podjetij, bi morala vsaj 
dokazati, da so predložila ustrezno finančno ponudbo, preden se jim dovoli uporaba zadevnih 
podatkov. 

Predlog spremembe 97
Člen 59, odstavek 3, pododstavek 1
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3. Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, ne morejo sporazumeti o izmenjavi 
poročil o poskusih in študijah, ki vključujejo 
vretenčarje, morebitni vlagatelj obvesti 
pristojni organ države članice. Kljub temu 
pa se morajo morebitni vlagatelj in imetnik 
ali imetniki zadevnih registracij dogovoriti 
o pristojnem sodišču za namen pododstavka 
2.

3. Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, ne morejo sporazumeti o izmenjavi 
poročil o poskusih in študijah, ki vključujejo 
vretenčarje, se uporablja postopek, določen 
v členu 58(3) in (3a).

Obrazložitev

Pri izmenjavi rezultatov poskusov in študij, ki vključujejo živali, je sistem, ki velja za 
pogajanja in pravična nadomestila, enak tistemu, ki je določen v splošnih pravilih za 
izogibanje podvajanju poskusov. V sistemu je predvidena tudi rešitev za tiste primere, ko se 
različne strani ne uspejo same dogovoriti.

Predlog spremembe 98
Člen 60, odstavek 2, uvodni del

2. Glede na poslovne interese iz odstavka 1 
se za zaupne štejejo le:

2. Glede na poslovne interese iz odstavka 1 
se za zaupne vedno štejejo:

Obrazložitev

Treba bi bilo upoštevati, da so zaupne narave tudi nekateri drugi podatki, ne samo tisti iz točk 
a) do c). 

Predlog spremembe 99
Člen 60, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) Imena in naslovi ustanov in oseb, ki 
sodelujejo pri poskusih na vretenčarjih.

Obrazložitev

Osebni podatki ustanov in oseb bi morali veljati za zaupne, saj so pogosto tarča radikalnih 
skupin, ki se borijo za dobrobit živali. 
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Predlog spremembe 100
Člen 60, odstavek 2 a (novo)

2a. Podatke o poskusih, vključno s poročili 
o študijah, ki jih je vlagatelj predložil v 
podporo odločitvi o registraciji ali 
spremembi fitofarmacevtskega sredstva v 
skladu s to uredbo, si zainteresirane strani 
lahko ogledajo na posebnih mestih, ki jih 
določijo Komisija, pristojni organ ali države 
članice. Taki podatki javnosti niso dostopni 
v obliki kopij ali prek drugačnih načinov 
objave (vključno z objavo v elektronski 
obliki).

Obrazložitev

Javnost je upravičeno zainteresirana za dostop do informacij, ki bi moral biti v tej uredbi 
zagotovljen v skladu z Aarhuško konvencijo. Koncept informiranja javnosti bi vseeno moral 
preprečevati zlorabe in nelojalno konkurenco. Predlagani čitalniški koncept je primerna 
rešitev, saj zainteresiranim tretjim stranem omogoča dostop do zaupnih informacij, 
potencialnim konkurentom pa preprečuje zlorabo sistema za pridobitev občutljivih 
komercialnih podatkov. 

Predlog spremembe 101
Člen 63, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko prepovejo ali 
omejijo oglaševanje fitofarmacevtskih 
sredstev v nekaterih sredstvih javnega 
obveščanja. 

Obrazložitev

Primerno je obdržati prepovedi, ki na tem področju obstajajo na nacionalni ravni. 

Predlog spremembe 102
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 1

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji in 
uporabniki strokovnjaki fitofarmacevtskih 
sredstev vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo. 

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji in 
uporabniki strokovnjaki fitofarmacevtskih 
sredstev vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo. 
Obveznost poklicnih uporabnikov, da 
vodijo evidence, ne sme biti strožja od tiste, 
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ki jo nalaga Uredba (ES) št. 852/2004.

Obrazložitev

Birokratsko breme vodenja evidenc ne sme biti večje od tistega iz Uredbe (ES) št. 852/2004.

Predlog spremembe 103
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 2

Na zahtevo pristojnega organa dajo na voljo 
ustrezne podatke iz teh evidenc. Ti podatki 
morajo biti na voljo tudi sosedom ali 
sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo dostop do njih.

Na zahtevo pristojnega organa dajo na voljo 
ustrezne podatke iz teh evidenc.

Obrazložitev

Zagotavljanje informacij pristojnim organom zadostuje. Vsakršna obveznost, ki presega 
trenutno vodenje evidenc, je v nasprotju s prizadevanji za zmanjšanje birokracije in upravnih 
stroškov.

Predlog spremembe 104
Člen 73, odstavek 1, točka (i a) (novo)

(ia) izvajanja poskusov na manj razširjenih 
posevkih.

Obrazložitev

Opaziti je bilo, da imetniki dovoljenj zaradi visokih stroškov niso naklonjeni razširitvi 
registracij na uporabo v manjši meri. Potrebne so spodbude, da bi preprečili pomanjkanje 
fitofarmacevtskih sredstev za te vrste posevka.

Predlog spremembe 105
Člen 74 a (novo)

Člen 74a
Komisija v treh letih od datuma, 
navedenega v prvem odstavku člena 80, 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, ki navaja izkušnje, pridobljene z 
medsebojnim priznavanjem odločb o 
registraciji na nekem območju in preko 
njegovih meja ter o tem, koliko je mogoče 
na osnovi teh izkušenj nadomestiti 
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registracijo po območjih z evropskim 
sistemom registracije. Poročilu po potrebi 
priloži ustrezne zakonodajne predloge.

Obrazložitev

Cilj te uredbe je usklajena registracija fitofarmacevtskih sredstev. K temu bi lahko prispevala 
redna poročila Komisije Svetu in Parlamentu. 

Predlog spremembe 106
Člen 74 b (novo)

Article 74b
Komisija preveri učinkovitost te uredbe in 
njeno skladnost z notranjim trgom ter v 
treh letih po njeni objave, nato pa vsakih 
pet let, predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročilo, ki mu po potrebi priloži 
ustrezne predloge sprememb. Pri tem zlasti 
upošteva, do kakšne mere se je izoblikoval 
notranji trg za fitofarmacevtske izdelke.

Obrazložitev

Komisija bi morala preveriti skladnost te uredbe z načeli notranjega trga in v primeru 
neskladnosti predložiti predloge sprememb, ki bi vnesli skladnost na notranji trg.

Predlog spremembe 107
Člen 77, odstavek 2, alinea 3

za obdobje petih let od datuma podaljšanja 
vključitve ali obnovitve odobritve za aktivne 
snovi, katerih vključitev v Prilogo I k 
Direktivi se izteče najpozneje dve leti po 
datumu objave te uredbe. Ta določba se 
uporablja le za podatke, ki so potrebni za 
obnovitev odobritve in so bili potrjeni kot 
skladni z načeli dobre laboratorijske 
prakse, najpozneje dve leti po objavi te 
uredbe.

za obdobje petih let od datuma podaljšanja 
vključitve ali obnovitve odobritve za aktivne 
snovi, katerih vključitev v Prilogo I k 
Direktivi se izteče najpozneje dve leti po 
datumu objave te uredbe. 

Obrazložitev
Varstvo podatkov in zaupnost bi morala veljati za vse s tem povezane podatke, ne samo za 
tiste, ki so v skladu z dobro laboratorijsko prakso. 

Predlog spremembe 108
Člen 77, odstavek 3

3. Če se člen 13 Direktive uporablja na 3. V primerih, navedenih v zgornjih 
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podlagi odstavka 1 ali odstavka 2, zanj 
veljajo vsa posebna pravila v zvezi z 
Direktivo, ki so določena v Aktu o pristopu, 
s katerim je država članica pristopila k 
Skupnosti.

odstavkih 1 in 2, veljajo določbe člena 58.
Če se člen 13 Direktive uporablja na podlagi 
odstavka 1 ali odstavka 2, zanj veljajo vsa 
posebna pravila v zvezi z Direktivo, ki so 
določena v Aktu o pristopu, s katerim je 
država članica pristopila k Skupnosti.

Obrazložitev

Pri aktivnih snoveh in obstoječih formuliranih izdelkih, na primer tistih, ki so bili 26. julija 
1993 že na trgu in za katere veljajo prehodni ukrepi, ne bi smelo biti dvoma glede 
učinkovitega izvajanja sistema obveznega pogajanja in poštenega nadomeščanja, ki ga uvaja 
ta uredba. Preprečevati malim in srednje velikim podjetjem, da po ustreznih pogajanjih in 
finančnemu nadomestilu dostopajo do podatkov, ki so bistveni za registracijo formulacij, ki 
vsebujejo že obstoječe aktivne snovi, bi lahko imelo hude posledice za njihovo preživetje in za 
kmetijstvo, saj bi zaradi umika fitofarmacevtskih sredstev in izdelkov, ki so bistveni v boju 
proti boleznim ključnih pridelkov, ustvarjali vrzel v razpoložljivosti fitofarmacevtskih 
sredstev.

Predlog spremembe 109
Priloga I

Priloga se črta.

Obrazložitev

Tak način opredelitev območij se zdi neprimeren, ker opredeljena območja niso dovolj 
enotna.

Predlog spremembe 110
Priloga II, točka 3.6.1

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 primerna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva, kot 
so ženske v rodni dobi, zarodki, plodovi in 
otroci do konca pubertete. 

Predlog spremembe 111
Priloga II 3.6.2 - 3.6.5

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 

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če ocena, 
opravljena v skladu z enotnimi načeli, pod 
priporočenimi pogoji uporabe kaže 
sprejemljivo raven zaščite uporabnikov, 
delavcev, drugih prisotnih oseb in 
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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.

3.6.3. 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 
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.

potrošnikov pri vsaj eni reprezentativni 
uporabi vsaj enega fitofarmacevtskega 
sredstva.

Obrazložitev

Omejitvena merila precej zmanjšujejo število registriranih sredstev. Postopek registracije, ki 
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ne upošteva dejanskih načinov uporabe in izpostavljenosti, spodkopava načelo, da morajo 
odločitve temeljiti na ocenah tveganja. Posledica tega bo postopna prepoved številnih varnih 
proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi, ki jih je 
treba nadomestiti, ne pa za zavrnitev snovi brez pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe 112
Priloga II, točka 3.7.1, pododstavek 2, točka (c), točka (ii)

spremljanje podatkov, ki kažejo, da je do 
prenosa aktivne snovi v okolju na velike 
razdalje, z možnostjo prenosa v sprejemno 
okolje, lahko prišlo po zraku, vodi ali s 
selivskimi vrstami; ali

spremljanje podatkov, ki kažejo, da je do 
prenosa aktivne snovi v okolju na velike 
razdalje, z možnostjo prenosa v sprejemno 
okolje, lahko prišlo po zraku ali vodi; 

Obrazložitev

Za navedbo selivskih vrst ni znanstvene razlage.

Predlog spremembe 113
Priloga II 3.7.2 - 3.7.3

3.7.2. Aktivna snov se odobri le, če se ne 
šteje za obstojno in strupeno snov, ki se 
kopiči v organizmih (PBT).

Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila, navedena 
spodaj, je snov z lastnostmi
snovi 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.

črtano
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3.7.2.2. Kopičenje v organizmih
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. Strupenost
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 
strupenosti, kot opredeljujejo 
klasifikacije: T, R48, ali Xn, R48 v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS.

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

Obrazložitev

Registracija bi morala temeljiti na oceni tveganja. Dejanska tveganja fitofarmacevtskih 
proizvodov kot tudi vseh drugih proizvodov so odvisna od dejanske uporabe, doziranja in 
drugih dejavnikov.  Predlagana merila ne odražajo resničnih tveganj za okolje. Posledica 
tega bo postopna prepoved številnih varnih proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo 
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treba uporabiti za določitev snovi, ki jih je treba nadomestiti, ne pa za zavrnitev snovi brez 
pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe 114
Priloga II 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

Obrazložitev

Za obravnavo učinkov endokrinih motenj, ki bi bila drugačna od obravnave toksikoloških 
učinkov, ni znanstvene podlage. Toksični učinki, ki se kažejo v obliki endokrinih motenj, so že 
urejeni z najvišjimi ravnmi izpostavljenosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so varne za 
človeka in okolje. Endokrine motnje ne smejo biti vsesplošno merilo za zavračanje aktivnih 
snovi.

Predlog spremembe 115
Priloga II 4

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

Aktivna snov se razvrsti in odobri kot snov, 
ki jo je treba v skladu s členom 24 
nadomestiti, 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 

– 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 
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obvladovanje tveganja (kot so obsežna 
osebna zaščitna oprema ali zelo široki 
varovalni pasovi);

obvladovanje tveganja (kot so obsežna 
osebna zaščitna oprema ali zelo široki 
varovalni pasovi);

– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov. – je na podlagi ocene preskusov 
genotoksičnosti na višji ravni, izvedenih v 
skladu z zahtevami po podatkih o aktivnih 
snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, v skladu z določbami Direktive 
67/548/EGS razvrščena kot mutagena snov 
kategorije 1 ali 2, razen če je izpostavljenost 
človeka tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva.

– je ali mora biti na podlagi ocene 
preskusov rakotvornosti, izvedenih v skladu 
z zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh 
in fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, v 
skladu z določbami Direktive 67/548/EGS 
razvrščena kot rakotvorna snov kategorije 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

– je ali mora biti na podlagi ocene 
preskusov reproduktivne toksičnosti, 
izvedenih v skladu z zahtevami po podatkih 
o aktivnih snoveh in fitofarmacevtskih 
sredstvih ter drugih razpoložljivih podatkov 
in informacij, v skladu z določbami 
Direktive 67/548/EGS razvrščena kot 
reproduktivno toksična snov kategorije 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

– se ne šteje za obstojno in strupeno snov, 
ki se kopiči v organizmih (PBT).
Snov, ki izpolnjuje vsa tri spodnja merila, je 
snov PBT.
Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če njena:
– razpolovna doba v morski vodi traja več 
kot 60 dni ali
– razpolovna doba v sladki vodi ali rečnih 
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ustjih traja več kot 40 dni
ali
– razpolovna doba v morski usedlini traja 
več kot 180 dni ali
– razpolovna doba v sladkovodnih 
usedlinah 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, 
zbranimi v skladu z ustreznimi pogoji, ki jih 
opiše vlagatelj.
Kopičenje v organizmih
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.
Strupenost
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 
(kategorije 1 ali 2), mutagena (kategorije 1 
ali 2), ali reproduktivno toksična 
(kategorije 1, 2, ali 3) ali
– obstajajo drugi dokazi kronične 
strupenosti, kot opredeljujejo klasifikacije: 
T, R48, ali Xn, R48 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

– je zelo obstojna in bioakumulativna 
(vPvB).
Snov, ki izpolnjuje obe spodnji merili, je 
snov z lastnostmi vPvB.
Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
obstojnosti, če njena:
– 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 
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dni.
Kopičenje v organizmih
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Obrazložitev

Urejanje fitofarmacevtskih sredstev na podlagi lastnosti njihovih aktivnih snovi, ne da bi pri 
tem upoštevali njihovih dejanskih načinov uporabe in izpostavljenosti, spodkopava načelo, da 
morajo odločitve temeljiti na ocenah tveganja. Posledica tega bo postopna prepoved številnih 
varnih proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi kot 
snovi, ki jih je treba nadomestiti, da ne bi snovi zavrnili brez pravega ocenjevanja. Preneseno 
iz točk 3.6 in 3.7 priloge II
Trenutna merila za snovi, ki jih je treba nadomestiti, v predlogu uredbe imajo malo oz. 
nimajo nič skupnega z dejanskimi tveganji, ki izhajajo iz uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 116
Priloga IV, točka 3, pododstavek 1

Bistvena praktična ali gospodarska izguba za 
uporabnika je opredeljena kot znatna 
oslabitev delovnih praks ali poslovne 
dejavnosti, ki jo je mogoče izmeriti in 
posledično ne omogoča ohranjanja 
ustreznega nadzora nad ciljnim organizmom. 
Do takšne znatne oslabitve lahko pride v 
primeru, kadar niso na voljo ali niso 
ekonomsko izvedljive nobene tehnične 
zmogljivosti za uporabo nadomestne snovi 
(nadomestnih snovi).

Bistvena praktična ali gospodarska izguba za 
uporabnika je opredeljena kot znatna 
oslabitev delovnih praks ali poslovne 
dejavnosti, ki jo je mogoče izmeriti in 
posledično ne omogoča ohranjanja 
ustreznega nadzora nad ciljnim organizmom 
ali zmanjšanje konkurenčnosti kmetijske 
dejavnosti. Do takšne znatne oslabitve lahko 
pride v primeru, kadar niso na voljo ali niso 
ekonomsko izvedljive nobene tehnične 
zmogljivosti za uporabo nadomestne snovi 
(nadomestnih snovi).

Obrazložitev

Ohraniti je treba konkurenčnost kmetijstva v Skupnosti.

Predlog spremembe 117
Priloga IV 3, pododstavek 2 a (novo)

Primerjalna ocena upošteva registrirano 
uporabo v manjši meri.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 48, odstavek 1, točka (c).
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