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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uporaba pesticidov ali fitofarmacevtskih sredstev nudi kmetom in potrošnikom precejšnje 
prednosti, ker pomaga zagotavljati zanesljivo preskrbo s številnimi dostopnimi kmetijskimi 
proizvodi. Fitofarmacevtska sredstva imajo pomembno vlogo tudi pri nadaljnjem razvoju in 
uporabi biogoriv, kadar se ta proizvajajo iz pridelkov. Hkrati so pesticidi namenjeni 
izkoreninjenju nekaterih organizmov, zato imajo lahko tudi neželene škodljive učinke na 
zdravje ljudi in okolje. Za zagotovitev odgovorne in trajnostne uporabe pesticidov se na tem 
področju že od 1979 izvaja evropska politika.

Vendar sedanji položaj ni idealen: v okolju (zraku, zemlji in vodi) je še vedno mogoče najti 
neželene količine nekaterih pesticidov, ki predstavljajo možna tveganja za ljudi in okolje. Te 
pomanjkljivosti nazorno opisuje tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov, ki jo je 
Komisija objavila nedavno; da bi ukrepala proti njim, pa je Komisija pripravila dva 
zakonodajna predloga, t.j. uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 
(KOM(2006)0338) in tu obravnavani predlog o uporabi teh sredstev. Oba predloga je zato 
treba obravnavati skupaj. 

Pripravljavka mnenja ima pozitivno stališče do predloga Komisije, ki določa naslednje:

§ od držav članic zahteva, da izdelajo nacionalne akcijske načrte s popisom pridelkov, 
tveganih dejavnosti ali ogroženih območij in ustreznih rešitev skupaj s cilji in časovnim 
razporedom za njihovo dosego;

§ uvaja obvezni sistem izobraževanja za distributerje in poklicne uporabnike pesticidov; 

§ omogoča več informiranja in kakovostnejše informacije tam, kjer se pesticidi prodajajo, 
in za splošno javnost;

§ vzpostavlja redne tehnične preglede in vzdrževanje naprav za nanašanje ob uporabi 
usklajenih standardov;

§ uvaja posebna pravila za varovanje vodnega okolja, na primer razmejitev zaščitnih 
pasov in druga sredstva za omejevanje odnašanja;

§ in, kar je zelo pomembno, uvaja prepoved škropljenja z uporabo letal, da bi preprečili 
tveganja zaradi odnašanja škropiva, vendar z dopuščanjem (jasno opredeljenih) 
odstopanj za države članice.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlagano usklajevanje, ki ni pomembno le za zagotavljanje 
visoke ravni zaščite javnega zdravja in okolja v vsej Skupnosti, temveč tudi za ustvarjanje 
enakih konkurenčnih pogojev za kmete in proizvodnjo pesticidov. Ob upoštevanju velike 
raznolikosti geografskih, kmetijskih in podnebnih pogojev v različnih državah članicah se
pripravljavka mnenja strinja tudi z veliko mero prožnosti, ki je dana državam članicam pri 
praktičnem izvajanju. Ne glede na povedano pa pripravljavka mnenja meni, da bi lahko še 
bolj spodbujali uporabo nekemične zaščite rastlin s širitvijo najboljših praks in s pogosto 
uporabo celostnega varstva rastlin. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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
Člen 2, odstavek 2

2. Ta Direktiva se uporablja brez vpliva na 
drugo ustrezno zakonodajo Skupnosti.

2. Ta Direktiva se uporablja brez vpliva na 
drugo ustrezno zakonodajo Skupnosti ali 
nacionalne davčne ukrepe za spodbujanje 
uporabe manj škodljivih pesticidov.

Obrazložitev

Države članice morajo obdržati možnost, če tako želijo, da z davčnimi instrumenti spodbujajo 
bolj trajnostno uporabo pesticidov.

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

2a. Države članice lahko zagotovijo 
subvencije ali sprejmejo davčne ukrepe za 
spodbujanje uporabe manj škodljivih 
fitofarmacevtskih sredstev, kar lahko 
vključujejo tudi uvedbo dajatve na pesticide 
za vse proizvode razen nekemičnih 
proizvodov ali fitofarmacevtskih sredstev z 
majhnim ali manjšim tveganjem, kot je 
opredeljeno v členih 46(1) in 46a(1) Uredbe 
(ES) št. [...] o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet.

Obrazložitev

Države članice morajo obdržati možnost, če tako želijo, da z davčnimi instrumenti spodbujajo 
bolj trajnostno uporabo pesticidov.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Člen 3, točka (i a) (novo)

(ia) „pesticid“ pomeni fitofarmacevtsko 
sredstvo, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. […] o dajanju fitofarmacevtskih 
proizvodov v promet.

Obrazložitev

V direktivi se izraza „pesticid“ in „fitofarmacevtski proizvod“ ne razlikujeta in se 
uporabljata naključno. Opredelitev izraza „pesticid“ je zelo pomembna za jasnost in pravno 
varnost.

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, pesticidov. 
Cilji so skladni z določbami členov 4(1) in 
16 Direktive 2000/60/ES.

Obrazložitev

Nacionalni akcijski načrti bi se morali usmeriti bolj v boj proti tveganjem in nevarnostim, ki 
izhajajo iz uporabe pesticidov kot pa proti njihovi dejanski uporabi. Pomembno je, da 
nacionalni akcijski programi temeljijo tudi na ciljih iz okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

. Del nacionalnih akcijskih načrtov se 
posveti celostnemu zatiranju škodljivcev, 
kot je opredeljeno v členu 13, pri čemer se 
da prednost ukrepom za varstvo rastlin z 
uporabo nekemičnih tehnik.

Obrazložitev

Treba je spodbujati celostno varstvo rastlin.
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Predlog spremembe 6
Člen 6, odstavek 1

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

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo pesticide, 
zaposleno vsaj eno osebo, ki ima potrdilo, 
navedeno v členu 5(2), in je na voljo na 
prodajnem mestu, da strankam zagotavlja 
informacije v zvezi z uporabo pesticidov.

Obrazložitev

Informacije se ne dajejo vedno na prodajnem mestu. Včasih se to zgodi tudi med uporabo na 
kmetiji.

Predlog spremembe 7
Člen 7

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

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za 
poklicne in nepoklicne uporabnike, zlasti v 
zvezi z njihovimi učinki na kmetijsko 
proizvodnjo, zdravje in okolje ter 
nekemičnimi alternativami.

Obrazložitev

Pomembno je izvajati uravnoteženo kampanjo ozaveščanja, ki bo razkrivala tako prednosti 
kot slabosti. Pesticidi imajo tudi prednosti, kot so zagotavljanje kar največjega kmetijskega 
donosa, kmetijski proizvodi višje kakovosti, omejitev erozije tal, skladnost z zahtevami 
zdravstvenega varstva rastlin in lajšanje mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi.

Predlog spremembe 8
Člen 10, odstavek 1, uvodni del

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

(1) Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles,
zlasti vodnih teles, namenjenih za pitno 
vodo, daje prednost:

Obrazložitev

Vodna telesa, namenjena za pitno vodo, je treba posebej zaščititi, da se zagotovi izvajanje 
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določb člena 7 okvirne direktive o vodah. 

Predlog spremembe 9
Člen 11, odstavek 2

Prepoved ali omejitev iz točke (b) lahko
temelji temelji na rezultatih zadevnih presoj 
tveganja.

Prepoved ali omejitev temelji na rezultatih 
zadevnih presoj tveganja.

Obrazložitev

Pomembno je, da se na občutljivih območjih zelo strogo presoja (s stališča rastlinskih in 
živalskih vrst ali ranljivih skupin, kot so otroci), ali je uporabo pesticidov treba omejiti ali 
celo prepovedati. To je treba preučiti za vsak posamezen primer ter na osnovi presoje 
tveganja.

Predlog spremembe 10
Člen 12, odstavek 1, uvodni del

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

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

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da ukrep, ki ga je predlagala Komisija, ni smiseln pri zasebni uporabi.

Predlog spremembe 11
Člen 12, odstavek 1, točka (d)

(d) čiščenje naprav, uporabljenih za 
nanašanje.

(d) priprava naprav, uporabljenih za 
nanašanje, in pribora, vključno z opremo za 
škropljenje in kemikalijami, ravnanje z 
njimi, njihovo čiščenje in skladiščenje.

Predlog spremembe 12
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice spodbujajo uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev z majhnim ali 
manjšim tveganjem, kot je opredeljeno v 
členih 46(1) in 46a(1) Uredbe (ES) št. [...] o
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dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet.

Obrazložitev

Države članice bi morale spodbujati bolj trajnostno in za okolje varno uporabo pesticidov. 
Poleg tega je treba to direktivo bolj uskladiti z osnutkom uredbe o dajanju fitofarmacevtskih 
proizvodov v promet.

Predlog spremembe 13
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev in 
za vsak pridelek pripravijo opise najboljših 
praks pri celostnem varstvu rastlin, pri 
čemer se da prednost nekemičnemu varstvu 
rastlin.

Obrazložitev

Najboljša praksa, ki obravnava nekemične metode varstva rastlin, pomaga poklicnim 
uporabnikom izbrati za okolje varno varstvo rastlin.

Predlog spremembe 14
Člen 15

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

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsaka tri leta predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive ter 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Predlog spremembe 15
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Izmenjava informacij in najboljših praks

Komisija ustanovi platformo za izmenjavo 
informacij in najboljših praks na področju 
trajnostne uporabe pesticidov in celostnega 
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zatiranja škodljivcev.

Obrazložitev

Pomemben sestavni del spodbujanja trajnostne rabe pesticidov in celostnega zatiranja 
škodljivcev je izmenjava informacij in najboljših praks med državami članicami in ostalimi 
interesnimi stranmi, da ne bi na novo izumljali že znanih stvari. Vanjo bi lahko vključili 
obstoječe pobude (na primer Evropsko pobudo za trajnostni razvoj v kmetijstvu).

Predlog spremembe 16
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 2

Ko države članice sprejmejo te določbe 
določbe, vsebujejo sklic na to direktivo ali 
pa je tak sklic naveden ob njihovi uradni 
objavi. Način sklicevanja določijo države 
članice.

Ko države članice sprejmejo te določbe,
vsebujejo sklic na to direktivo ali pa je tak 
sklic naveden ob njihovi uradni objavi.. 

Obrazložitev

Pravilna uporaba pesticidov zagotovljena s predhodno uredbo. 
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