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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagana uredba naj bi nadomestila Direktivo 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavila Direktivo Sveta 79/117/EGS o prepovedi prometa in 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ima učinek na kmetijske ekosisteme, lahko je nevarna za 
zdravje uporabnikov, poslabšuje kakovost živil in negativno vpliva na zdravje potrošnikov, če 
se v živilih nahajajo škodljivi ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Po drugi strani se 
fitofarmacevtska sredstva uporabljajo za zaščito in v interesu zdravja poljščin ter kmetom 
omogočajo podvojitev pridelka in večjo fleksibilnost pri pridelavi kultur. To zagotavlja 
zanesljivo in lokalno pridobivanje cenovno ugodnih kmetijskih proizvodov, zmanjšuje 
potrebo po površinah za proizvodnjo živil in evropskim državam omogoča večjo neodvisnost 
od uvoza kmetijskih proizvodov. 

Eden od ključnih namenov predloga je bolje uskladiti odobritve fitofarmacevtskih sredstev v 
EU in s tem dodatno okrepiti notranji trg. Pripravljavka mnenja podpira pristop, s katerim bi 
se poleg rednega postopka odobritve v državah članicah uvedel še postopek obveznega 
vzajemnega priznavanja odobritev v državah članicah z istega območja, saj bo s tem 
preprečeno nepotrebno podvajanje dela v državah članicah, kar bo posledično privedlo do 
hitrejše dostopnosti inovativnih in okolju prijaznih fitofarmacevtskih sredstev. Poleg tega 
predlaga, da bi moralo biti pod določenimi pogoji možno vzajemno priznavanje odobritev 
med območji. Po drugi strani je treba zagotoviti, da se bodo lahko pri odobritvi v posameznih 
primerih upoštevale razlike v kmetijstvu in podnebju med državami članicami nekega 
območja.

Na področju varstva podatkov študij, ki jih je treba predložiti za odobritev fitofarmacevtskih 
sredstev, poročevalka predlaga ureditev, ki bo zagotovila konkurenčnost evropskega 
gospodarstva in inovativnost pridelovalcev rastlin, ki se ukvarjajo z raziskavami, ter hkrati 
proizvajalcem generičnih proizvodov omogočala dostop do trga. Pri tem se še posebej 
upoštevajo posebnosti pri odobritvi fitofarmacevtskih sredstev in v njih vsebovanih aktivnih 
snovi, zlasti avtomatično prenehanje veljavnosti prvih odobritev po desetih letih.

Pripravljavka mnenja meni, da je na področju vzporednega uvoza fitofarmacevtskih sredstev 
potrebna pravna ureditev na ravni EU. Trenutno obstaja velika pravna negotovost zaradi 
nasprotujočih si sodb sodišč in velikih razlik med državami članicami pri ravnanju z uvoznimi 
artikli.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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
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Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 37(2) in 
člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 37(2), 
člena 152(4)(b) in člena 95(1) Pogodbe,

Obrazložitev

Cilj uredbe je zagotoviti prost pretok blaga na področju fitofarmacevtskih sredstev na 
skupnem notranjem trgu s pomočjo usklajenih pravil o dajanju tovrstnih proizvodov v promet 
(glej uvodno izjavo (7) in poglavje III). Zaradi tega bi morala uredba temeljiti tudi na členu 
95(1) Pogodbe o ES kot pravni podlagi. 

Predlog spremembe 2
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. Namen te uredbe je tudi uskladitev pravil 
o dajanju fitofarmacevtskih izdelkov v 
promet, da bi prišlo do uskladitve 
razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev 
med kmeti v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 3
Člen 3, točka 18

(18) „dobra praksa varstva rastlin“ (18) „dobra praksa varstva rastlin“
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 

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 
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manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer, potrebe po 
preprečevanju nastanka odpornosti ter 
možnosti zatiranja s pomočjo ustreznih 
metod pridelave in bioloških sredstev;

Obrazložitev

Za optimalno varstvo rastlin ob hkratnem zmanjšanju nevarnosti za zdravje ljudi in živali ter 
za okolje je treba preprečiti nastanek odpornosti. Če bi prišlo do odpornosti, bi to lahko 
ustvarilo potrebo po uporabi fitofarmacevtskih sredstev z večjim učinkom na zdravje ljudi in 
živali ter na okolje. Preprečitev nastanka odpornosti je zato treba vključiti v opredelitev 
dobre prakse varstva rastlin.

Predlog spremembe 4
Člen 3, točka 19

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

Obrazložitev

Ta nova opredelitev je odvečna in bi v praksi privedla do trenj in težav z interpretacijo, saj 
zahteva, da je treba s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati "na način, ki najmanj onesnažuje 
okolje", že sodi med glavna načela dobre prakse varstva rastlin. Poleg tega nova opredelitev 
ni dovolj jasna.

Predlog spremembe 5
Člen 3, točka 22 (novo)

(22) „dobra preskusna praksa“
je praksa, kot jo opredeljuje Direktiva 
2004/10/ES o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o uporabi načel dobre 
laboratorijske prakse ter preverjanju 
njihove uporabe pri preskusih kemičnih 
snovi1;
1UL L 50, 20.2.2004, str. 44.

Obrazložitev

Opredelitev izraza, uporabljenega v poglavju V.
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Predlog spremembe 6
Člen 3, točka 23 (novo)

(23) „Preskusi in študije“
je raziskovanje ali preskus, katerega namen 
je določiti lastnosti in obnašanje aktivne 
snovi ali fitofarmacevtskih sredstev, 
napovedati izpostavljenost aktivnim snovem 
in/ali njihovim ustreznim metabolitom, 
določiti varne ravni izpostavljenosti in 
vzpostaviti pogoje za varno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev;

Obrazložitev

Terminologija poročil o preskusih in študijah se v tej uredbi večkrat uporablja. Vstaviti je 
treba opredelitev, ki ne vključuje le študijskih poročil, ampak tudi druge informacije, ki so 
relevantne za oceno tveganja.

Predlog spremembe 7
Člen 3, točka 24 (novo)

(24) „dobra kmetijska praksa“
pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev 
vključuje varne načine uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, odobrene na 
nacionalni ravni, pod dejanskimi pogoji, 
potrebnimi za učinkovito varstvo pred 
škodljivci. Obsega vrsto ravni uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, vse do najvišje 
dovoljene uporabe, ki poteka na način, pri 
katerem nastaja najmanjša možna količina 
ostankov.
Odobreni načini varne uporabe so določeni 
na nacionalni ravni in vključujejo 
nacionalno registrirane ali priporočene 
načine uporabe, ki upoštevajo vidike 
javnega zdravja in zdravja pri delu ter 
varstva okolja.
Dejanski pogoji obsegajo vse stopnje 
proizvodnje, skladiščenja, prevoza in 
distribucije živil in krmil. 

Obrazložitev

V uredbo bi bilo treba vključiti opredelitev "dobre kmetijske prakse" Organizacije ZN za 
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prehrano in kmetijstvo.

Predlog spremembe 8
Člen 3, točka 25 (novo)

(25) „uporabe v manjši meri“
za namene te uredbe 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, za zadovoljitev omejenih ali 
občasnih in izjemnih potreb, ali na semenu.

Obrazložitev

Opredelitev izraza "uporaba v manjši meri", uporabljenega v členu 49.

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 1

1. Aktivna snov se odobri v skladu s 
Prilogo II, če se glede na sedanje znanstvene 
in tehnične dosežke predvideva, da bodo, ob 
upoštevanju meril za odobritev, določenih v 
točkah 2 in 3 te priloge, fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, 
izpolnila pogoje iz odstavkov 2 in 3.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 10
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 zdravje ranljivih skupin, kot so 
nosečnice, še nerojeni otroci, dojenčki in 
otroci, ali zdravje živali, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
učinkov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih učinkov, ali vplivov na 
podzemno vodo;
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Predlog spremembe 11
Člen 10

Člen 10 črtano 
Dostop do povzetka dokumentacije

Agencija povzetek dokumentacije iz 
člena 8(1) brez odlašanja da na voljo 
javnosti, razen zaupnih podatkov v skladu s 
členom 60.

Obrazložitev

Ker so te informacije tej začetni fazi prehodnega značaja, niso primerne za razkritje v 
javnosti. Primerneje bi bilo razkritje poročila o pregledu organov, saj je bilo uradno 
potrjeno.

Predlog spremembe 12
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. Država članica poročevalka lahko začne 
z ocenjevanjem poročil o preskusih in 
študijah, takoj ko jih prejme od vlagatelja, 
tudi že pred datumom uradnega obvestila iz 
prvega pododstavka člena 9(3). V osmih 
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 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. Država članica se lahko 
posvetuje z Agencijo. Država članica se 
lahko posvetuje z Agencijo.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi razumen rok, v katerem 
jih mora vlagatelj predložiti. V tem primeru 
se obdobje osmih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. Država članica se lahko 
posvetuje z Agencijo. Pri predložitvi 
dodatnih informacij vlagatelj hkrati 
predloži vse zahtevke za varstvo podatkov v 
skladu s členom 56. Država članica se lahko 
posvetuje z Agencijo.  

Justification

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
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current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Predlog spremembe 13
Člen 11, odstavek 1a (novo)

1a. Država članica poročevalka predloži 
Komisiji in agenciji tudi poročilo, v 
katerem navede vse načine uporabe, ki so 
bili ocenjeni in so v skladu z zahtevami iz 
člena 29 primerni za registracijo. 

Obrazložitev

Snovi bi bilo treba odobriti že ob ugotovitvi prvih varnih načinov uporabe. Tako bodo 
kmetom prej na voljo novi in inovativni proizvodi.  

Predlog spremembe 14
Člen 12, odstavki 1 do 3

1. Agencija osnutek poročila o oceni, ki ga 
je prejela od države članice poročevalke, 
posreduje vlagatelju, drugim državam 
članicam in Komisiji. 

1. Agencija osnutek poročila o oceni, ki ga 
je prejela od države članice poročevalke, 
posreduje vlagatelju, drugim državam 
članicam in Komisiji. 

Agencija poročilo da na voljo javnosti, 
vendar pa vlagatelju omogoči rok dveh 
tednov, v katerih lahko v skladu s členom 60 
zahteva, da nekateri deli osnutka poročila o 
oceni ostanejo zaupni. 

Agencija poročilo da na voljo javnosti, 
vendar pa vlagatelju omogoči rok dveh 
tednov, v katerih lahko v skladu s členom 60 
zahteva, da nekateri deli osnutka poročila o 
oceni ostanejo zaupni. 

Agencija dovoli obdobje devetdesetih dni za 
predložitev pisnih pripomb.

Agencija dovoli obdobje šestdesetih dni za 
predložitev pisnih pripomb.

Agencija po potrebi organizira posvetovanje 
s strokovnjaki, vključno s strokovnjaki iz 
države članice poročevalke. 

Agencija po potrebi organizira posvetovanje 
s strokovnjaki, vključno s strokovnjaki iz 
države članice poročevalke. 

2. Agencija sprejme sklep o tem, ali se 
pričakuje, da bo aktivna snov izpolnila 
pogoje iz člena 4 v devetdesetih dneh od 
konca obdobja iz odstavka 1 tega člena, ter o 
tem obvesti vlagatelja, države članice in 

2. Agencija sprejme sklep o tem, ali se 
pričakuje, da bo aktivna snov izpolnila 
pogoje iz člena 4 v šestdesetih dneh od 
konca obdobja iz odstavka 1 tega člena, ter o 
tem obvesti vlagatelja, države članice in 
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Komisijo. Komisijo. 
Agencija po potrebi v sklepih obravnava 
možnosti za zmanjševanje tveganja, 
določene v osnutku poročila o oceni.

Agencija po potrebi v sklepih obravnava 
možnosti za zmanjševanje tveganja, 
določene v osnutku poročila o oceni.

3. Če Agencija potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje devetdesetih dni iz odstavka 2 
podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri 
Agencija. O tem obvesti Komisijo in države 
članice.

3. Če Agencija potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje šestdesetih dni iz odstavka 2 
podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri 
Agencija. O tem obvesti Komisijo in države 
članice.

Agencija lahko od Komisije zahteva, da se 
posvetuje z referenčnim laboratorijem 
Skupnosti, ustanovljenim v skladu z Uredbo 
(ES) št. 882/2004, zaradi preverjanja, ali je 
analizna metoda za določitev ostankov, ki jo 
predlaga vlagatelj, ustrezna in izpolnjuje 
zahteve iz člena 29(1)(f) te uredbe. Vlagatelj 
na zahtevo referenčnega laboratorija 
Skupnosti predloži vzorce in analizne 
standarde.

Agencija lahko od Komisije zahteva, da se 
posvetuje z referenčnim laboratorijem 
Skupnosti, ustanovljenim v skladu z Uredbo 
(ES) št. 882/2004, zaradi preverjanja, ali je 
analizna metoda za določitev ostankov, ki jo 
predlaga vlagatelj, ustrezna in izpolnjuje 
zahteve iz člena 29(1)(f) te uredbe. Vlagatelj 
na zahtevo referenčnega laboratorija 
Skupnosti predloži vzorce in analizne 
standarde.

Obrazložitev

Za zagotovitev visoke ravni zdravstvenega varstva ljudi in varstva okolja je priporočljivo čim 
bolj zmanjšati trajanje postopka odobritve za nove snovi, varovala, sinergiste in pomožne 
snovi v formulaciji (brez poseganja v merila za ocenjevanje). To bo omogočilo hitrejši začetek 
uporabe novih fitofarmacevtskih sredstev z manjšim učinkom na zdravje ljudi in živali ter na 
okolje. 

Predlog spremembe 15
Člen 13, odstavek 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 štirih 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.

Vlagatelj ima možnost predložiti pripombe 
na poročilo o pregledu.

Vlagatelj ima možnost predložiti pripombe 
na poročilo o pregledu.

Justification

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.
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In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly. 

Predlog spremembe 16
Člen 13 a (novo)

Člen 13a
Komisija v treh mesecih po prejemu 
poročila, omenjenega v členu 11(1), 
predstavi predlog za omejeno registracijo 
aktivne snovi, v katerem določi:
– načini uporabe, ki se jih sme registrirati,
– obdobje registracije, ki ne sme biti daljše 
od petih let.

Obrazložitev

Pospešitev registracije načinov uporabe novih snovi bi morala kmetom omogočiti zgodnji 
dostop do novih in inovativnih proizvodov.

Predlog spremembe 17
Člen 22, odstavek 2

2. Uporabljajo se člen 4(4) in členi 6 do 21. 2. Z odstopanjem od člena 5 se aktivne 
snovi, ki temeljijo na bioloških sredstvih in 
ki izpolnjujejo merila iz člena 4, odobri za 
največ 15 let, kadar se pričakuje, da bodo 
fitofarmacevtska sredstva, ki takšna 
biološka sredstva vsebuje, predstavljala le 
majhno tveganje za zdravje ljudi in živali 
ter za okolje, kot je določeno v členu 46(1). 
3. Uporabljajo se člen 4(4) in členi 6 do 21.

Justification

The use of plant protection substances based on biological control agents offers excellent 
prospects for the protection of human and animal health and of the environment and should 
be fully supported. In view of their low-risk nature, such biological control agents have great 
potential benefits. Since plant protection based on biological control agents often has a 
relatively small area of application, a 15-year approval period is necessary in order to 
promote sufficient research and development for such plant protection products.

Predlog spremembe 18
Člen 24, odstavek 1
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1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
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 upoštevajo 
merila iz točke 4 Priloge II. 

1. Aktivna snov, ki izpolnjuje kriterije, 
predvidene v členu 4, in enega ali več 
kriterijev iz točke 4 Priloge II se odobri kot 
"možno nadomestno snov". 

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

Obrazložitev

Ker možne nadomestne snovi izpolnjujejo vse varnostne zahteve, podrobno opisane v členu 4, 
ni razloga za omejitev obdobja za njihovo odobritev na sedem namesto deset let. Kot pri 
drugih snoveh je mogoče odobritev v skladu s členom 21(1) kadar koli ponovno preučiti. 
Ponovno preučevanje teh snovi tako ni potrebno oz. ne prinaša nobene vrednosti.

Predlog spremembe 19
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. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH)1, registrirano za 
posebno uporabo v fitofarmacevtskih 
sredstvih.  
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 20
Člen 28 a (novo)

Člen 28a
Vzporedni uvoz

1. Z odstopanjem od člena 28(1) se lahko 
fitofarmacevtska sredstva v državah 
članicah dajejo v promet in uporabljajo, ne 
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da bi bila tam registrirana, če ima tisti, ki 
želi dati fitofarmacevtsko sredstvo v promet, 
zanj potrdilo o tržljivosti, ki ga izda zadevna 
država članica.
2. Države članice izdajajo na prošnjo 
potrdila o tržljivosti v smislu prvega 
odstavka za fitofarmacevtska sredstva, če je 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki bo uvoženo iz 
druge države članice, v eni od držav članic 
že registrirano in je v državi uvoza 
registrirano snovno enako referenčno 
sredstvo (vzporedni uvoz).
3. Snovna enakost v smislu tega člena 
obstaja, če uvoženo in referenčno sredstvo 
vsebujeta iste aktivne snovi v primerljivi 
količini z ustrezno najmanjšo stopnjo 
čistosti ter z določenimi nečistočami iste 
vrste in ustrezno najvišjo dovoljeno 
vsebnostjo ter se ujemata v načinu 
formulacije. Glede drugih vidikov sestave 
so razlike dovoljene pod pogojem, da te 
razlike v kakovosti in količini v pomožnih 
snoveh ne vplivajo na biološko aktivnost, 
na rastline, ki bodo obdelane, ali na 
človeka, živali ali naravo. V skladu s 
postopkom iz člena 76(2) se lahko merila in 
postopki za preverjanje snovne enakosti 
uredijo bolj podrobno. 
4. Zahtevku za izdajo potrdila o tržljivosti se 
priložijo naslednje informacije: 
– država članica izvora fitofarmacevtskega 

sredstva, ki bo uvoženo,
– ime in oznaka uvoznika,
– oznaka, s katero se bo fitofarmacevtsko 

sredstvo, ki bo uvoženo, prodajalo v državi 
uvoza,
– oznaka in številka odobritve 

fitofarmacevtskega sredstva, ki bo uvoženo, 
v državi članici izvora,
– ime in naslov imetnika registracije v 

državi članici izvora,
– originalna navodila za uporabo, s 

katerimi se fitofarmacevtsko sredstvo, ki bo 
uvoženo, prodaja v državi članici izvora,
– označitev in navodila za uporabo, s 

katerimi se bo uvoženo fitofarmacevtsko 
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sredstvo, prodajalo,
– oznaka in številka registracije 

referenčnega sredstva,
– ime imetnika registracije referenčnega 
sredstva.
5. Fitofarmacevtsko sredstvo, za katerega je 
bilo izdano potrdilo o tržljivosti, se 
uporablja enako kot referenčno sredstvo.
6. Potrdilo o tržljivosti velja za čas trajanja 
registracije referenčnega sredstva. Če 
imetnik registracije referenčnega sredstva v 
skladu s členom 44(1) zahteva preklic 
registracije in če so zahteve iz člena 29 še 
vedno izpolnjene, se veljavnost potrdila o 
tržljivosti preneha eno leto po preklicu 
registracije in najkasneje ob poteku 
veljavnosti registracije.
7. Predpisi iz členov 43, 45 in 53(4) 
poglavja VII se ustrezno uporabljajo za 
vzporedni uvoz.

Obrazložitev

Predlog Komisije ne vsebuje pravil o vzporednem uvozu fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi 
odprave sedanje pravne negotovosti pa je nujno potrebna pravna ureditev na ravni EU. 
Nasprotujoče si odločbe sodišč in različni pristopi držav članic do vzporednega uvoza terjajo 
dopolnitev predloga z ureditvijo vzporednega uvoza. 

Predlog spremembe 21
Člen 29, odstavek 6 

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbah, ki se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(2), ki vključuje 
zahteve iz Priloge VI k Direktivi 91/41/EGS 
s kakršnimi koli potrebnimi spremembami.

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbi Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
vključuje zahteve iz Priloge VI k Direktivi 
91/414/EGS s kakršnimi koli potrebnimi 
spremembami.

Obrazložitev

Enotna načela se ne bodo določala s postopkom komitologije. V letu 1996 je moral Evropski 
parlament na sodišče, ker prva enotna načela, ki jih je določila Komisija, niso bila v skladu z 
Uredbo 97/414/EGS. Sodišče je (v zadevi C-303/94) potrdilo stališče Parlamenta in tako so 
se načela, zlasti merila za pitno vodo, spremenila. Uredbo, s katero se določajo nova enotna 
načela, bi morala Evropski parlament in Svet sprejeti v ustreznem zakonodajnem postopku, ne 
bi se pa smela sprejemati v postopku komitologije.
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Predlog spremembe 22
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

Justification

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures. 

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly. 

Predlog spremembe 23
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 1

1. Država članica, ki preučuje zahtevek, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno glede na sedanji znanstvene in 
tehnične dosežke. Uporabi enotna načela za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 
iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
običajnimi pogoji za uporabo in posledicami 
uporabe pod odobrenimi pogoji.

1. Država članica, ki preučuje zahtevek, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno glede na znanstvene in tehnične 
dosežke ter smernice, ki obstajajo v času 
vložitve zahtevka. Uporabi enotna načela za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 
iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
običajnimi pogoji za uporabo in posledicami 
uporabe pod odobrenimi pogoji.

Obrazložitev

Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet je zelo pomembna naložba. Takšna naložba 
zahteva predvidljiv sistem ureditve, zato spreminjanje zahtev glede podatkov po vložitvi 
zahtevkov ni primerno ter odvrača od vlaganja in inovacij.

Predlog spremembe 24
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 
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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.

zavrnejo registracijo na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice, kjer je to mogoče, pod enakimi 
pogoji odobrijo zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo kot država članica, ki preučuje 
zahtevek, razen če je treba upoštevati 
drugačne pogoje uporabe, in sicer 
neprimerljive pogoje glede kmetijstva, 
zdravja rastlin ali okolja. 

Justification

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level. 
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Predlog spremembe 25
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).

črtano

Obrazložitev

Če smejo države članice pri registraciji proizvodov upoštevati lokalne razmere, ta določba ni 
potrebna.

Predlog spremembe 26
Člen 39

1. Imetnik registracije lahko zaprosi za 
registracijo istega fitofarmacevtskega 
sredstva in za isto uporabo v drugi državi 
članici, v skladu s postopkom vzajemnega 
priznavanja iz tega pododdelka, če:

Imetnik registracije ali oseba, ki jo imetnik 
imenuje za svojega zastopnika, lahko 
zaprosi za registracijo istega 
fitofarmacevtskega sredstva in za isto 
uporabo v drugi državi članici, v skladu s 
postopkom vzajemnega priznavanja iz tega 
pododdelka, če: 
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(a) je registracijo izdala država članica 
(referenčna država članica), ki pripada 
istemu območju; ali

(a) je registracijo izdala država članica 
(referenčna država članica), ki pripada 
istemu območju; ali

(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 registracijo izdala država članica za 
uporabo v rastlinjakih ali za obdelavo po 
tem, ko se pridelek pobere, ali za obdelavo
semen ne glede na območje, v katerega 
spada referenčna država članica;

ter na prostovoljni osnovi med državami 
članicami, ki spadajo na različna območja s 
podobnimi pogoji glede kmetijstva, zdravja 
rastlin in okolja, zlasti pa glede podnebnih 
razmer, ki so za uporabo tega proizvoda 
pomembne.

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

Justification

The local authorisation holder may vary from country to country. 
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Predlog spremembe 27
Člen 39, odstavek 2

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

črtano

Obrazložitev

Če se postopek vzajemnega priznavanja ne bo več uporabljal za proizvode, ki vsebujejo 
možne nadomestne snovi, bo to ogrozilo doseganje enega od ciljev usklajevanja. 

Predlog spremembe 28
Člen 40, odstavek 1 

1. Država članica, ki ji je predložen zahtevek 
v skladu s členom 39, odobri zadevno 

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

fitofarmacevtsko sredstvo pod enakimi 
pogoji, vključno z razvrstitvijo za namene 
Direktive 1999/45/ES, kot referenčna država 
članica, razen če je treba upoštevati 
drugačne pogoje uporabe, in sicer 
neprimerljive pogoje glede kmetijstva, 
zdravja rastlin ali okolja.
Kadar država članica, ki ji je predložen 
zahtevek v skladu s členom 39, želi odobriti 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo pod 
drugačnimi pogoji kot referenčna država 
članica, država članica nemudoma obvesti 
Komisijo o drugačnih pogojih in navede 
podrobne informacije o razlogih za 
odstopanje.
Komisija pregleda registracijo zadevne 
države članice. Kadar meni, da ni razlogov 
za odstopanje, zadevno državo članico 
pozove, naj zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo odobri pod enakimi pogoji kot 
referenčna država članica.

Obrazložitev

Kmetijske in podnebne razmere ter varstvo pred škodljivci se med državami razlikujejo. 
Države članice bi zato morale imeti možnost, da pri odobritvi proizvodov na svojem lastnem 
ozemlju upoštevajo lokalne razmere.

Zagotovljena bi morala biti zaščita pred zlorabo vzajemnega priznavanja s strani držav 
članic.

Predlog spremembe 29
Člen 42, odstavek 3, točki (a) in (b)

(a) kakršne koli nove informacije, ki jih 
zahtevajo spremembe zahtev glede podatkov 
ali meril;

(a) kakršne koli nove informacije, navedene 
v uredbi o obnovitvi iz člena 20, ali ki jih 
zahtevajo spremembe zahtev glede podatkov 
ali meril;

(b) utemeljitev, da so novi predloženi 
podatki rezultat zahtev po podatkih ali 
merilih, ki niso veljale, ko je bila izdana 
registracija za fitofarmacevtsko sredstvo;

(b) utemeljitev, da so novi predloženi 
podatki rezultat zahtev po podatkih ali meril, 
ki niso veljali, ko je bila izdana registracija 
za fitofarmacevtsko sredstvo, oziroma so bili 
potrebni za spremembo pogojev za 
odobritev;

Obrazložitev

Pojasnilo glede podatkov, ki jih je treba varovati po obnovitvi registracije aktivne snovi. 
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Predlog spremembe 30
Člen 43

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

2. Država članica prekliče ali spremeni
registracijo, kot je primerno, če:

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

(a) zahteve iz člena 29 niso ali niso več 
izpolnjene;

(b) so bile predložene napačne ali 
zavajajoče informacije o dejstvih, na 
podlagi katerih je bila izdana registracija;
(c) imetnik registracije ni izpolnil pogoja iz 
registracije.

3. Država članica prekliče ali spremeni
registracijo, kot je primerno, če:

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

(a) zahteve iz člena 29 niso ali niso več 
izpolnjene;

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

(b) so bile predložene napačne ali 
zavajajoče informacije o dejstvih, na 
podlagi katerih je bila izdana registracija;
(c) pogoj iz registracije ni bil izpolnjen.
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 po uporabi odstavka 3 
še vedno namerava preklicati ali spremeniti 
registracijo v skladu z odstavkom 2, o tem 
nemudoma obvesti imetnika registracije, 
druge države članice, Agencijo in Komisijo.

Obrazložitev

Posamezne zlorabe bi morale biti podvržene korektivnim ukrepom, vendar ne bi smele 
sistematično voditi do preklica registracije, kot je predvideno v odstavku 2(c).

Razlogi, zaradi katerih se ena država članica odloči za preklic registracije, ne veljajo nujno 
za vse ostale države članice na območju. Zato bi morale druge države članice imeti možnost, 
da ohranijo registracijo, vse dokler so izpolnjene zahteve iz člena 4.

Predlog spremembe 31



PE 382.584v03-00 20/35 AD\662526SL.doc

SL

Člen 48, odstavek 1

1. Države članice ne registrirajo 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
možno nadomestno snov, če primerjalna 
ocena, ki preuči tveganja in koristi, kot je 
določeno v Prilogi IV, pokaže da: 

1. Države članice ne registrirajo 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
možno nadomestno snov, če primerjalna 
ocena, ki preuči tveganja in koristi, kot je 
določeno v Prilogi IV, pokaže da:

(a) za načine uporabe, navedene v zahtevku, 
že obstaja registrirano fitofarmacevtsko 
sredstvo, ali kontrolna ali preventivna 
metoda brez uporabe kemikalij, ki je 
bistveno varnejše za zdravje ljudi ali živali 
ali za okolje;

(a) za načine uporabe, navedene v zahtevku, 
je enako učinkovito registrirano 
fitofarmacevtsko sredstvo ali enako 
učinkovita kontrolna ali preventivna metoda 
brez uporabe kemikalij z enako 
učinkovitostjo že registrirano in je bistveno 
varnejše za zdravje ljudi ali živali ali za 
okolje;

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

(b) nadomestitev s fitofarmacevtskimi 
sredstvi ali kontrolnimi ali preventivnimi 
metodami brez uporabe kemikalij iz 
točke (a) ne povzroča bistvene gospodarske 
ali praktične izgube;

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

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

Obrazložitev

V procesu primerjalnega ocenjevanja je treba zagotoviti, da morebitne alternative pri 
ravnanju s škodljivci izkazujejo enako učinkovitost. V nasprotnem primeru bi kmetje ostali 
brez ustreznih sredstev za zaščito svojega pridelka.
Obrazložitev ni potrebna. 

Predlog spremembe 32
Člen 49, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Razširitve na podlagi tega člena se 
opredelijo ločeno. Ločeno je tudi 
sklicevanje na omejitve odgovornosti.

Obrazložitev

Ne glede na kakšen način se v državi članici izda razširitev registracije za uporabe v manjši 
meri mora biti jasno razvidno, da gre za razširitev v skladu s členom 49, da bi tako pokazali 
na drugačen pravni status v primerjavi z registracijo v skladu s členom 4. 
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Predlog spremembe 33
Člen 49, odstavek 5, pododstavka 2 a in 2 b (novo)

V teh informacijah mora biti izrecno 
navedeno, da preverjanje učinkovitosti 
sredstva na zahtevanem področju uporabe 
in morebitna škoda na poljščinah načeloma 
nista predmet postopka registracije.
Poleg tega mora biti imetnik registracije v 
teh informacijah izrecno oproščen vsakršne 
odgovornosti za morebitno škodo zaradi 
nezadostne učinkovitosti ali škodo na 
poljščinah.

Obrazložitev

Vprašanje odgovornosti je ključnega pomena za delovanje postopka za ugotavljanje 
pomanjkljivosti. Proizvajalci bi morali biti oproščeni odgovornosti izključno na področjih, pri 
katerih je preverjanje po tem postopku manj temeljito kot v navadnem postopku registracije 
(glej člen 4, odstavka 3a in 3c, ki se jih v primeru razširitve v skladu s členom 49 ne sme 
ocenjevati).

Predlog spremembe 34
Člen 49, odstavek 6

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

6. Države članice hranijo posodobljen seznam 
registracij za uporabe v manjši meri in ga dajo 
na razpolago javnosti v elektronski obliki. 

Obrazložitev

Za preprečitev podvajanja in pospešitev registracije uporab v manjši meri bi morale države 
članice narediti posodobljen seznam registriranih uporab v manjši meri. Seznam, ki je 
javnosti dostopen v elektronski obliki, zainteresiranim stranem omogoča hitro pridobitev 
informacij o dovoljenih uporabah v manjši meri v različnih državah članicah. To bo olajšalo 
izpolnjevanje posebnih potreb, ki opravičujejo registracijo za uporabo v manjši meri.

Predlog spremembe 35
Člen 49 a (novo)

Člen 49a
Začasna nacionalna registracija

Z odstopanjem od določb člena 28 lahko 
država članica s ciljem omogočiti lažji 
dostop uporabnikov do novih fitosanitarnih 
sredstev dovoli dajanje fitosanitarnega 
sredstva v promet za največ tri leta, če iz 
tehničnih razlogov dve leti in pol po 
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predložitvi zahtevka v skladu s členom 7(1) 
ni bila sprejeta nobena odločitev glede 
aktivne snovi in ne obstajajo indici o 
škodljivosti aktivne snovi ali 
fitosanitarnega sredstva.

Justification

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption 
that active substances can be included in the positive list of active substances within 25 
months is unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to 
be included in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations 
which are now possible have proved their value over the last few years and allow users to 
have early access to innovative and more environmentally friendly plant protection products. 
Provisional authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline 
proposed by the Commission.

Predlog spremembe 36
Člen 52, odstavek 1 a (novo) 

 Ustrezna uporaba vključuje vsaj:
(i) skladnost z zahtevami in pogoji, 
določenimi v skladu s členom 30 in 
navedenimi na oznaki v skladu z določbami 
o označevanju iz členov 61 in 63 ter v 
skladu z Direktivo 1999/45/EGS;
(ii) skladnost z Uredbo (ES) št. 396/2005; 
(iii) skladnost z zahtevami direktiv o varstvu 
delavcev.

Obrazložitev

Opredelitev pravilne uporabe bi morala navajati najnujnejše zahteve. Poleg tega bi morala 
opozarjati tudi na potrebo po spoštovanju ustrezne zakonodaje Skupnosti. 

Predlog spremembe 37
Člen 56, odstavek 1

1. Za poročila o preskusih in študijah velja 
varstvo podatkov v skladu s pogoji iz tega 
člena. 

1. Za poročila o preskusih in študijah velja 
varstvo podatkov v skladu s pogoji iz tega 
člena. 

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 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

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

spremembo registracije, da se odobri 
uporaba drugega pridelka. 

(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).
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 zaščiteno, država članica, ki 
ga je prejela, ali katera koli druga država 
članica ne sme uporabljati niti tega poročila 
niti njegovega povzetka v korist drugih 
vlagateljev za fitofarmacevtska sredstva, 
razen v skladu z določbami iz člena 59(2) ali 
člena 77.

Obdobje varstva podatkov je deset let od 
datuma prve registracije v zadevni državi 
članici, razen kot je določeno v členu 59(2) 
ali členu 77. Za fitofarmacevtska sredstva iz
člena 46 se obdobje podaljša na 12 let,

Obdobje varstva podatkov je deset let od 
datuma prve registracije v zadevni državi 
članici, razen kot je določeno v členu 59(2) 
ali členu 77. Za fitofarmacevtska sredstva iz 
člena 46 se obdobje podaljša na 12 let,

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

Študija je zaščitena pet let po obdobju, 
omenjenem v pododstavku 4, če je bila 
potrebna le za podaljšanje ali pregled 
registracije.

Obrazložitev

Fitofarmacevtska sredstva je treba za razliko od drugih proizvodov ponovno oceniti in 
registrirati 10 let po njihovi prvi registraciji. Za ponovno registracijo so potrebne nove 
študije. Imetniki registracij morajo v izpolnitev teh novih zahtev po podatkih vložiti veliko 
sredstev. Če novi podatki ne bodo zaščiteni, bo veliko proizvodov ostalo brez podpore in jim 
bo potekla registracija. Tudi generičnim družbam, ki si takšne naložbe ne bodo mogle 
privoščiti, se brez registracije ne bo uspelo obdržati na trgu. Zmerno obdobje varstva 
podatkov za nove študije je nujno za poplačilo ponovne registracije.

Predlog spremembe 38
Člen 56, odstavek 3

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 dodatnih 
informacij in zadevni državi članici za 
vsako poročilo o preskusih ali študijah 
predložil:

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
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registracijo ali spremembo registracije 
fitofarmacevtskega sredstva; 

registracijo ali spremembo ali obnovitev ali 
revizijo registracije fitofarmacevtskega 
sredstva; 

(b) potrditev, da ni poteklo obdobje varstva 
podatkov, odobreno za poročilo o preskusih 
in študijah.

(b) potrditev, da ni poteklo obdobje varstva 
podatkov, odobreno za poročilo o preskusih 
in študijah.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki sledi predlogu spremembe člana 56(1): petletno zmerno varstvo 
podatkov za študije, ki so potrebne za obnovitev registracije po desetih letih.

Predlog spremembe 39
Člen 56, odstavek 3 a (novo)

 3a. Na vsakem območju, opredeljenem v 
Prilogi I, države članice, ki registrirajo 
fitofarmacevtska sredstva v skladu s členom 
35(2) ali z vzajemnim priznavanjem v 
skladu s členom 40, varujejo podatke, ki so 
potrebni za registracijo v državi članici, ki 
preučuje, v skladu z odstavki 1, 2 in 3. 
Varstvo se začne na dan registracije v vsaki 
državi članici.

Obrazložitev

Sistem registracij po območjih bi moral zagotoviti varstvo podatkov v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 40
Člen 56, odstavek 3 b (novo)

3b. Obdobje varstva podatkov, omenjeno v 
odstavku 1, se v primeru registracij uporab 
v manjši meri podaljša:
(a) za eno leto, če prvi vlagatelj v sedmih 
letih po prvi registraciji registrira tri 
uporabe v manjši meri, ali 
(b) za tri leta, če prvi vlagatelj v sedmih 
letih po prvi registraciji registrira šest 
uporab v manjši meri, ali 
(c) za pet let, če prvi vlagatelj v sedmih 
letih po prvi registraciji registrira devet ali 
več uporab v manjši meri.
Varstvo podatkov iz odstavka 1 velja tudi za 
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tretje strani, ki za registracije uporab v 
manjši meri predložijo poročila o preskusih 
in študijah.

Obrazložitev

Za področja uporabe fitofarmacevtskih sredstev omejenega obsega oz. omejene skupne 
finančne vrednosti in za katera ni zadostnih postopkov nadzora ali za katera registrirana 
fitofarmacevtska sredstva ne zagotavljajo zadostnih rešitev problemov (ugotovljene 
pomanjkljivosti), je treba za vlagatelje zahtevkov oblikovati finančne spodbude, da bodo ti 
začeli sodelovati pri ugotavljanju pomanjkljivosti. Zlasti na področju ekološkega kmetijstva in 
sadjarstva se pojavljajo znaki pomanjkljivosti, ki jih je treba obravnavati, da bi zagotovili 
preživljanje teh uporabnikov.

Predlog spremembe 41
Člen 57, odstavek 3

3. Seznami iz odstavkov 1 in 2 
zajemajo informacije o tem, ali so bila 
ta poročila o preskusih in študijah 
potrjena kot skladna z načeli dobre 
laboratorijske prakse ali načeli dobre 
preskusne prakse.

črtano 

Obrazložitev

Za omejitev varstva podatkov zgolj na podatke, skladne z načeli dobre laboratorijske prakse 
ali načeli dobre preskusne prakse ni nobenega utemeljenega razloga. 
Ocene tveganja na primer niso informacije, skladne z načeli dobre laboratorijske prakse ali 
načeli dobre preskusne prakse, a se v veliki meri zanaša na znanje visoko usposobljenih 
strokovnjakov in jih je treba zaščititi.

Predlog spremembe 42
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 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 poskus pridobitve, 
obnovitev ali pregled registracije
fitofarmacevtskega sredstva.

Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
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sinergist, ne morejo sporazumeti o 
izmenjavi poročil o preskusih in študijah, 
morebitni vlagatelj obvesti pristojni organ 
države članice. 

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki sledi predlogu spremembe člana 56(1): petletno zmerno varstvo 
podatkov za študije, ki so potrebne za obnovitev registracije po desetih letih.

Predlog spremembe 43
Člen 60, odstavek 1 a (novo)

 1a. Po tem, ko je bilo vlagatelju 
omogočeno, da predstavi svoje stališče, 
pristojni organ sprejme odločitev o 
zaupnosti podatkov, ki je zavezujoča za vse 
države članice, Agencijo in Komisijo in ki 
vsebuje ustrezno izjavo o razlogih zanjo, ter 
o tej odločitvi obvesti vlagatelja. Pred 
začetkom izvajanja te odločitve ima 
vlagatelj možnost, da pri pristojnem sodišču 
vloži tožbo, z namenom, da se pregledajo 
ocene in odločitve pristojnega organa in za 
preprečitev razkritja zadevnih podatkov. 

Obrazložitev

Razkrivanje informacij lahko bistveno vpliva na poslovne interese, zato je treba imetniku 
informacije dati možnost, da predstavi svoje stališče o razkritju, in pravico, da ga zagovarja 
na sodišču.

Predlog spremembe 44
Člen 60, odstavek 2 a (novo)

 2a. Pri podatkih preskusov, vključno s 
poročili o študijah, ki jih je vlagatelj 
predložil v podporo sklepu o registraciji ali 
spremembi fitofarmacevtskega sredstva v 
skladu s to uredbo, si zainteresirane strani 
takšne podatke lahko ogledajo na posebnih 
lokacijah, ki jih določijo Komisija, 
Agencija ali države članice. Takšni podatki 
se ne objavijo v obliki kopij ali na kateri 
koli drug način objave (vključno z objavo v 
elektronski obliki).
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 45
Člen 65, odstavek 1

Države članice izvedejo uradni nadzor 
za zagotavljanje skladnosti s to uredbo. 
Prav tako dokončajo poročilo o 
področju uporabe in rezultatih teh 
nadzorov ter ga posredujejo Komisiji v 
šestih mesecih od konca leta, na 
katerega se to poročilo navezuje. 

Države članice izvedejo uradni nadzor za 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo. Ti 
pregledi vključujejo preglede na kmetijah, 
pri katerih se preverja, ali se spoštujejo 
omejitve uporabe. Države članice
dokončajo poročilo o področju uporabe in 
rezultatih teh nadzorov ter ga posredujejo 
Komisiji v šestih mesecih od konca leta, na 
katerega se to poročilo navezuje. 

Predlog spremembe 46
Člen 79 a (novo) 

Člen 79a
 Pregled

Komisija do ...* pregleda opredelitev 
območij za registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, pri čemer upošteva najnovejša 
znanstvena dognanja. Komisija zlasti 
preuči, ali je treba spremeniti število 
območij in držav članic, ki pripadajo 
določenemu območju.
* Pet let po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Opredelitev območij in vzajemno priznavanje znotraj območij sta novost na področju 
registracije fitofarmacevtskih sredstev in ju je treba po petih letih pregledati, da se bodisi 
oblikuje le ena registracija za vso EU bodisi spremeni število in opredelitev različnih 
območij.

Predlog spremembe 47
Priloga II, odstavek 3.6.2

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene večjih preskušanj 

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če ocena v 
skladu z enotnimi načeli kaže sprejemljivo 
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genostrupenosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh in 
fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
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.

raven zaščite uporabnikov, delavcev, 
mimoidočih in potrošnikov za vsaj eno 
reprezentativno uporabo vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva pod 
priporočenimi pogoji uporabe.

Predlog spremembe 48
Priloga II, odstavek 3.6.3

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.

črtano

Predlog spremembe 49
Priloga II, odstavek 3.6.4

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.

črtano

Predlog spremembe 50
Priloga II, odstavek 3.6.5
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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.

črtano

Justification (Amendments 29-32)

According to Article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality. 
Equivalent to Annex II Point 3.8.1.

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Predlog spremembe 51
Priloga II, odstavek 3.7.2

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

črtano

Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila iz 
naslednjih odstavkov, je obstojna, 
bioakumulativna in strupena snov.
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 
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dni.
Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, 
zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih določi 
vlagatelj.
3.7.2.2. Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000. Ocena 
bioakumulacije temelji na izmerjenih 
podatkih o koncentraciji v vodnih vrstah. 
Lahko se uporabijo podatki o sladkovodnih 
in morskih vrstah. 
3.7.2.3. Toksičnost
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.

Predlog spremembe 52
Priloga II, odstavek 3.7.3

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

črtano

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 
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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.
3.7.3.2. Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Obrazložitev (Predlogi sprememb 33-34)

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 odprava številnih varnih 
proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi kot možnih 
nadomestnih snovi, da ne bi snovi zavrnili brez pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe 53
Priloga II, odstavek 3.8.2

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 
zajeti v najvišjih ravneh 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 54
Priloga II, odstavek 4

4. Merila za odobritev snovi kot možne 4. Merila za odobritev snovi kot možne 
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nadomestne snovi nadomestne snovi
Aktivna snov se odobri kot možna 
nadomestna snov v skladu s členom 24, če:

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;

– je na podlagi ocene večjih preskušanj 
genostrupenosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh in 
fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, 
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, ali

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

– je ali mora biti na podlagi ocene 
preskušanj rakotvornosti, izvedenih v 
skladu z zahtevami po podatkih o aktivnih 
snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, 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, 
ali

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

– je ali mora biti na podlagi ocene 
preskušanj strupenosti za razmnoževanje, 
izvedenih v skladu z zahtevami po podatkih 
o aktivnih snoveh in fitofarmacevtskih 
sredstvih ter drugih razpoložljivih podatkov 
in informacij, 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, ali

– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov. – velja za obstojno bioakumulativno in 
strupeno snov (PBT).
Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila iz 
naslednjih odstavkov, je obstojna, 
bioakumulativna in strupena snov.
(a) Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če:
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– 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 opiše vlagatelj.
(b) Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000.
Ocena bioakumulacije temelji na 
izmerjenih podatkih o koncentraciji v 
vodnih vrstah. Lahko se uporabijo podatki 
o sladkovodnih in morskih vrstah.
(c) Toksičnost
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 po Direktivi 
67/548/EGS ali
– je zelo obstojna in je bioakumulacija zelo 
velika (vPvB).
Snov, ki izpolnjuje obe spodaj navedeni 
merili, je snov z lastnostmi vPvB.
(a) Obstojnost
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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.
(b) Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Justification

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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