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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (KOM(2006)0388 –
C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 30. aprila 2007 ste v skladu s členom 35(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage zgoraj omenjenega predloga 
Komisije.

Zgoraj omenjeno vprašanje je odbor obravnaval na seji dne 11. junija 2007.

Predlog ima dvojno pravno podlago, in sicer člen 37(2) in člen 152(4)(b) pogodbe o ES.

Poročevalec Breyer je predlagal spremembo, in sicer da se kot pravna podlaga črta člen 37, 
češ da sta člena 152(4)(b) in 175(1) pogodbe o ES ustrezna pravna podlaga za predlog.

V dopisu 9. maja 2007 ste odbor obestili, da je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
ki v okviru postopka okrepljenega sodelovanja sodeluje z odborom za okolje, sprejel mnenje 
o ustrezni pravni podlagi, ki zanj nista zgolj člena 37(2) in 152(4), temveč tudi člen 95 
pogodbe o ES.

Obravnavane pravne podlage
Člen 37

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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1. Za oblikovanje širših smernic skupne kmetijske politike Komisija takoj ko ta pogodba 
začne veljati skliče konferenco držav članic, da bi opravile primerjavo svojih kmetijskih 
politik, zlasti s pregledom svojih virov in potreb.
2. Komisija ob upoštevanju dela konference iz odstavka 1 in po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom v dveh letih po začetku veljavnosti te pogodbe da predloge za oblikovanje 
in uresničevanje skupne kmetijske politike, vključno z nadomestitvijo nacionalnih ureditev z 
eno od oblik skupne ureditve, predvidene v členu 34(1), ter za izvajanje ukrepov, podrobno 
opredeljenih v tem naslovu. Ti predlogi upoštevajo soodvisnost kmetijskih vprašanj, 
obravnavanih v tem naslovu.
Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino 
pripravlja uredbe, izdaja direktive ali sprejema odločbe, ne da bi to posegalo v njegova 
morebitna priporočila.
3. Svet lahko s kvalificirano večino in v skladu z odstavkom 2 nadomesti nacionalne tržne 
ureditve s skupno ureditvijo iz člena 34(1), če:
(a) skupna ureditev državam članicam, ki nasprotujejo temu ukrepu in imajo lastno ureditev 
za neko proizvodnjo, ponuja enakovredne zaščitne ukrepe glede zaposlovanja in življenjske 
ravni zadevnih proizvajalcev, ob upoštevanju sčasoma možnih prilagoditev in potrebne 
specializacije;
(b) taka ureditev v Skupnosti zagotavlja tržne pogoje, ki so podobni tistim na nacionalnem 
trgu.
4. Če se skupna ureditev za nekatere surovine vzpostavi pred obstojem skupne ureditve za 
ustrezne predelane proizvode, se lahko surovine, ki se uporabljajo za predelane proizvode, 
namenjene izvozu v tretje države, uvozijo iz držav zunaj Skupnosti.

Člen 95
1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje 
ciljev iz člena 14 uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s postopkom iz 
člena 251 in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za 
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za 
tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.
3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 
in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 
dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 
parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.
4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora 
ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo 
varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev 
uradno obvesti Komisijo.
5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme 
usklajevalni ukrep, meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali 
delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je 
posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa tudi o razlogih za 
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njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.
6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.
Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za 
nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.
7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih 
določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 
prilagoditev temu ukrepu.
8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so 
ga urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 
Svetu predlaga ustrezne ukrepe.
9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli 
država članica predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica 
zlorablja pooblastila iz tega člena.
10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 
državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo 
začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Skupnosti.

Člen 152
1. Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti se zagotavlja visoka 
raven varovanja zdravja ljudi.
Dejavnost Skupnosti, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k izboljševanju javnega 
zdravja, preprečevanju človekovih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo 
zdravje ljudi. Ta dejavnost zajema obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni s 
spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in preprečevanja, pa tudi obveščanja o 
zdravju in zdravstvene vzgoje.
Skupnost dopolnjuje ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za zdravje zaradi uživanja 
drog, vključno z obveščanjem in preprečevanjem.
2. Skupnost spodbuja sodelovanje med državami članicami na področjih iz tega člena in, če 
je potrebno, podpira njihove ukrepe. Države članice v povezavi s Komisijo medsebojno 
usklajujejo svoje politike in programe na področjih iz prejšnjega odstavka. Komisija lahko v 
tesni povezavi z državami članicami daje koristne pobude za pospeševanje takšnega 
usklajevanja.
3. Skupnost in države članice pospešujejo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami na področju javnega zdravja.
4. Svet v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij prispeva k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem:
(a) ukrepov, ki določajo visoke standarde kakovosti in varnosti organov in snovi človeškega 
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izvora, krvi in krvnih derivatov; ti ukrepi državam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali 
uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov;
(b) ukrepov, z odstopanjem od člena 37, na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih 
neposredni cilj je varovanje javnega zdravja;
(c) spodbujevalnih ukrepov za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, pri čemer je izključeno 
kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.
Svet lahko na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme tudi priporočila za namene iz 
tega člena.
5. Pri dejavnosti Skupnosti na področju javnega zdravja je v celoti upoštevana odgovornost 
držav članic za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. 
Zlasti ukrepi iz odstavka 4(a) ne vplivajo na nacionalne določbe o darovanju organov in krvi 
ali njihovi uporabi za namene zdravljenja.

Člen 175
1. Svet se v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij odloči, katere ukrepe naj Skupnost sprejme za doseganje ciljev iz 
člena 1741.
2. Z odstopanjem od postopka odločanja iz odstavka 1 in brez poseganja v člen 95 Svet na 
predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij soglasno sprejme:
(a) določbe, ki so zlasti davčne narave;
(b) ukrepe, ki vplivajo na:
– prostorsko načrtovanje,
– upravljanje s količinami vodnih virov ali ki neposredno ali posredno vplivajo na 
razpoložljivost teh virov,
– rabo zemljišč, razen ravnanja z odpadki; 
(c) ukrepe, ki pomembno vplivajo na izbiro držav članic med različnimi viri energije in na 
splošno strukturo njihove oskrbe z energijo.
Svet lahko pod pogoji, navedenimi v prvem pododstavku, določi tista vprašanja iz tega 
odstavka, o katerih se odloča s kvalificirano večino.
3. Na drugih področjih Svet v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij sprejme splošne delovne programe, ki 
določajo prednostne cilje.
Svet v skladu s pogoji iz odstavka 1 oziroma odstavka 2 sprejme ukrepe, ki so potrebni za 
izvajanje teh programov.

  
1 Člen 174 (1)
1. Okoljska politika Skupnosti prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:
— ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja,
— varovanje človekovega zdravja;
— skrbno in preudarno rabo naravnih virov;
— spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov.
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4. Države članice financirajo in izvajajo okoljsko politiko, ne da bi pri tem posegale v 
nekatere ukrepe skupnostne narave.
5. Brez poseganja v načelo, da plača povzročitelj obremenitve, in če je ukrep, ki je bil sprejet 
na podlagi določb iz odstavka 1, povezan z nesorazmerno visokimi stroški za organe oblasti 
države članice, Svet v pravni akt, s katerim sprejme ta ukrep, vključi ustrezne določbe v 
obliki:
– začasnih odstopanj in/ali
– finančne podpore iz Kohezijskega sklada, ustanovljenega v skladu s členom 161.

Vsebino predloga uredbe je mogoče razčleniti, kot sledi:
Uredba naj bi nadomestila Direktivo 91/414, in sicer glede nekaterih vprašanj, ki sta jih 
Parlament in Svet postavila kot odgovor na poročilo Komisije o napredku in na nedavni
znanstveni in tehnični napredek. Zaradi poenostavitve bo razveljavila direktivo 79/117. 
V skladu z uvodnimi izjavami je razlaga predloga naslednja:

(6) Rastlinska pridelava je za Skupnost zelo pomembna. Uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev je eden najpomembnejših načinov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred 
škodljivimi organizmi, vključno s plevelom, in za izboljšanje kmetijske proizvodnje.
(7) Fitofarmacevtska sredstva lahko tudi neugodno vplivajo na rastlinsko pridelavo. 
Njihova uporaba lahko vključuje tveganje in nevarnost za ljudi, živali in okolje, zlasti če se 
dajo v promet, ne da bi jih predhodno uradno testirali in odobrili, ter če se nepravilno 
uporabljajo. Zato je treba sprejeti usklajena pravila o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter okolja. 
Posebno pozornost je treba nameniti varstvu ranljivih skupin prebivalstva, predvsem 
nosečnic, dojenčkov in otrok. Uporabiti je treba previdnostno načelo1 in zagotoviti, da 
industrija dokaže, da snovi ali izdelki, proizvedeni ali dani v promet, nimajo škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi in okolje.
(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.
(10) Zaradi predvidljivosti, učinkovitosti in skladnosti je treba določiti podroben postopek 
za oceno, ali se aktivna snov lahko odobri. ....
(11) Zaradi etičnih razlogov ocena aktivne snovi ali fitofarmacevtskega sredstva ne sme 
temeljiti na poskusih ali študijah, ki vključujejo namerno uporabo aktivne snovi ali 
fitofarmacevtskega sredstva na človeku z namenom določitve, da pri človeku ni opaznih 
učinkov aktivne snovi. Prav tako se toksikološke raziskave, izvedene na ljudeh, ne smejo 
uporabiti za znižanje meje varnosti za aktivne snovi ali fitofarmacevtska sredstva. 

(12) Za pospešitev odobritve aktivnih snovi je treba določiti stroge roke za različne stopnje 
postopka.

  
1 Poudarek je dan.
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(13) Zaradi varnosti mora biti obdobje odobritve aktivnih snovi časovno omejeno. Obdobje 
odobritve mora biti sorazmerno z morebitnimi tveganji, ki nastanejo pri uporabi takšnih 
snovi. ....
(14) Predvideti je treba možnost spremembe ali preklica odobritve aktivne snovi, kadar 
zadevna snov ne izpolnjuje več meril za odobritev.
(15) Ocena aktivne snovi lahko razkrije, da ta snov pomeni znatno manjše tveganje kot 
druge snovi. Da se podpre vključitev takšne snovi v fitofarmacevtska sredstva je takšne snovi 
primerno opredeliti in olajšati dajanje fitofarmacevtskih sredstev s temi snovmi v promet.

(16) Nekatere snovi, ki se v večini ne uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, so lahko 
pomembne za varstvo rastlin, vendar je gospodarski interes prošnje za odobritev lahko 
omejen. Zato je treba s posebnimi določbami zagotoviti, da se tudi te snovi, če so tveganja 
sprejemljiva, lahko odobrijo za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni ukrepi za 
zmanjšanje tveganja. Takšne snovi je treba opredeliti na ravni Skupnosti. Države članice 
morajo redno preverjati, ali se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo takšne aktivne snovi, 
lahko nadomestijo s fitofarmacevtskimi sredstvi z aktivnimi snovmi, za katere je potrebno 
manjše zmanjšanje tveganja.
(18) Poleg aktivnih snovi lahko fitofarmacevtska sredstva vsebujejo varovala ali sinergiste, 
za katere je treba zagotoviti podobna pravila. Določiti je treba tehnična pravila za pregled 
takšnih snovi. Snovi, ki so zdaj na trgu, je treba pregledati šele po opredelitvi teh določb.

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti v 
fitofarmacevtska sredstva.
(20) Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, so lahko formulirana na 
različne načine in se lahko uporabijo na različnih posevkih, v različnih kmetijskih, ekoloških 
in podnebnih razmerah. Zato morajo registracije za fitofarmacevtska sredstva izdati države 
članice.
(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 pridelave1. Zato je treba pred 
dajanjem fitofarmacevtskih sredstev v promet dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi ter nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali ter okolje.

(22) Zaradi predvidljivosti, učinkovitosti in usklajenosti je treba merila, postopke in pogoje 
za registracijo fitofarmacevtskih sredstev uskladiti, ob upoštevanju splošnih načel varstva 
zdravja ljudi in živali ter okolja.
(23) Aktivne snovi v fitofarmacevtskem sredstvu se lahko proizvedejo z različnimi 
proizvodnimi postopki, kar povzroča različne specifikacije. Te razlike lahko vplivajo na 
varnost. Zaradi učinkovitosti je treba na ravni Skupnosti zagotoviti usklajen postopek za 
oceno teh razlik.
(24) Za preprečitev podvajanja dela, zmanjšanje upravnega bremena za industrijo in države 
članice ter za zagotovitev bolj usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih sredstev morajo 

  
1 Poudarek je dan.
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registracije, ki jih izda ena država članica, sprejeti tudi druge države članice s primerljivimi 
ekološkimi in podnebnimi razmerami. Za lažje vzajemno priznavanje je zato treba Evropsko 
unijo razdeliti na območja registracije s primerljivimi razmerami.
(25) Gospodarski interes industrije v zvezi z zaprositvijo za registracijo je omejen na 
nekatere vrste uporabe. Da manjša dostopnost do fitofarmacevtskih sredstev ne bi ogrožala 
raznovrstnosti kmetijstva ter sadjarstva in vrtnarstva, je treba za uporabe v manjši meri 
določiti posebna pravila.
(26) V izjemnih primerih je treba državam članicam dovoliti registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, ki niso v skladu s pogoji iz te uredbe, če je to nujno zaradi ogroženosti rastlinske 
pridelave, ki je ni mogoče obvladati na drugačen način. Takšne registracije je treba pregledati 
na ravni Skupnosti.
(27) Za spodbujanje inovacij je treba določiti posebna pravila, ki dovoljujejo uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev pri poskusih, tudi kadar ta sredstva še niso bila registrirana.
(28) Za zagotovitev visoke ravni zdravstvenega varstva ljudi in okolja je potrebna ustrezna 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci. ....

(29) Vzpostaviti je treba sistem izmenjave informacij. ...
(30) Za povečanje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev se lahko uporabijo dodatki. 
Dajanje v promet ali uporabo teh dodatkov je treba prepovedati, če vsebujejo pomožno snov v 
formulaciji, ki je prepovedana. 

(31) Študije so velika naložba. To naložbo je treba zaščititi, da se spodbudijo raziskave. 
Zato je treba študije, ki jih vlagatelj predloži državi članici, zaščititi pred uporabo drugega 
vlagatelja. ...
(32) Določiti je treba pravila za preprečitev podvajanja poskusov in študij. Zlasti je treba 
prepovedati ponovne študije, ki vključujejo vretenčarje. V zvezi s tem je treba sprejeti 
obveznost, da se pod razumnimi pogoji omogoči dostop do študij o vretenčarjih. Da se 
omogoči seznanjenost gospodarskih subjektov s tem, katere študije so bile izvedene, morajo 
države članice hraniti seznam teh študij, čeprav niso vključene v zgoraj navedeni sistem 
obveznega dostopa. 
(33) Ker države članice, Agencija ali Komisija uporabljajo različne predpise o dostopu do 
dokumentov in zaupnostjo dokumentov, je primerno pojasniti določbe v zvezi z dostopom do 
informacij iz dokumentov, ki jih imajo ti organi, in zaupnostjo teh dokumentov. 

(34) Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov1 se uporablja za razvrščanje, pakiranje in označevanje 
pesticidov. Vendar so za nadaljnje izboljšanje varstva uporabnikov fitofarmacevtskih 
sredstev, potrošnikov rastlin in rastlinskih proizvodov ter okolja primerna dodatna posebna 
pravila, ki upoštevajo posebne pogoje uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

(35) Da oglasi ne bi zavajali uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, je primerno 
zagotoviti pravila o njihovem oglaševanju.

  
1 UL L 200, 30.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2006/8/ES (UL L 19, 24.1.2006, str. 12).
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(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja in 
zagotovi sledljivost morebitne izpostavljenosti ter s tem poveča učinkovitost spremljanja in 
nadzora ter zmanjšajo stroški spremljanja kakovosti vode.

(37) Določbe o ureditvi o nadzoru in o inšpekcijskih pregledih v zvezi s trženjem in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev morajo zagotoviti pravilno, varno in usklajeno izvajanje 
zahtev iz te uredbe, da se doseže visoka raven varstva zdravja ljudi in živali ter okolja.
(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s 
pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali1, 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.

(39) Zagotoviti je treba čim boljšo uskladitev s preostalo zakonodajo Skupnosti, zlasti z 
Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih 
vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o 
spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS2, ter zakonodajo Skupnosti o varstvu delavcev in 
kogar koli v zvezi z uporabo v zaprtih sistemih in namernim sproščanjem gensko 
spremenjenih organizmov.

(40) Vzpostaviti je treba postopke za sprejetje izrednih ukrepov, kadar je verjetno, da 
odobrena aktivna snov, varovalo, sinergist ali fitofarmacevtsko sredstvo predstavlja resno 
tveganje za zdravje ljudi ali živali ali okolje.
(41) Države članice morajo določiti pravila za kazni za kršitve te uredbe in z ustreznimi 
ukrepi zagotoviti njihovo izvajanje. 
(42) V državah članicah mora še naprej veljati splošna civilna in kazenska odgovornost 
proizvajalca in po potrebi osebe, odgovorne za dajanje fitofarmacevtskega sredstva v promet 
ali za uporabo tega sredstva.

(43) Države članice morajo imeti možnost, da jim tisti, ki skušajo dati ali dajejo 
fitofarmacevtska sredstva v promet, in tisti, ki predložijo zahtevek za odobritev aktivnih 
snovi, varoval ali sinergistov, povrnejo stroške za postopke v zvezi z uporabo Uredbe.
(44) Države članice morajo imenovati pristojne nacionalne organe.

(45) Komisija mora olajšati uporabo te uredbe. Zato je primerno zagotoviti potrebna 
finančna sredstva in možnost spremembe nekaterih določb Uredbe ob upoštevanju izkušenj 
ali možnost oblikovanja tehničnih navodil.
(46) ...

(47) ...
Iz uvodnih izjav in normativnega dela predloga uredbe bi lahko sklepali, da je glavni cilj 
uredbe zagotoviti varstvo zdravja ljudi in živali ter okolja tako, da se fitofarmacevtskih 
sredstev, ki so za kmetijstvo izjemnega pomena, ne daje na trg ne da bi jih predhodno uradno 

  
1 UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1.
2 UL L 70, 16.3.2005, str. 1.
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testirali in odobrili ter če se nepravilno uporabljajo.
Jasno so za to potrebna usklajena pravila o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg, vendar 
uredba v prvi vrsti ne obravnava dobrega delovanja notranjega trga, saj ni omenjeno ne v 
preambuli ne v normativnem delu.

Določbe predlaganega instrumenta se pravzaprav nanašajo na zahteve in pogoje za odobritev 
fitofarmacevtskih sredstev, postopek odobritve, ponovno odobritev in revizijo odobritve, 
odstopanja, odobritev varoval in sinergistov, prepoved nesprejemljivih pomožnih snovi v 
formulaciji, dajanje v promet in uporabo, postopke registracije in izjeme, vzajemno 
priznavanje registracij, podaljšanje ali zavrnitev registracije, posebne primere (sredstva z 
nizko stopnjo tveganja, sredstva, ki vsebujejo GSO, sredstva, ki vsebujejo snovi, ki jih je 
treba nadomestiti, registracije za uporabo v manjši meri), odstopanja zaradi nujnosti, raziskav 
in razvoja, zahteve za uporabo in informacije o mogočih škodljivih vplivih fitofarmacevtskih 
sredstev, dodatke, varstvo in izmenjavo podatkov, dostop javnosti do informacij, pakiranje, 
označevanje in oglaševanje, nadzor, nujne primere ter upravne in finančne določbe (vključno 
z določbami civilne in kazenske odgovornosti).

Presoja
Pravna podlaga določa pristojnost Skupnosti ratione materiae in način izvajanja te 
pristojnosti, in sicer kateri zakonodajni instrument (ali instrumenti) se lahko uporabi ter 
postopek sprejemanja odločitev.
Iz ustaljene prakse Sodišča je razvidno, da izbira pravne podlage ni stvar proste presoje 
zakonodajalca Skupnosti, pač pa mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče 
sodno preskusiti1, kot sta denimo cilj in vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni 
dejavnik mora biti glavni cilj ukrepa3. 
Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti splošni člen Pogodbe predstavlja 
ustrezno pravno podlago, čeprav obravnavani ukrep skuša na podrejen način doseči tudi cilj, 
ki si ga prizadeva doseči specifični člen Pogodbe4.

Vendar pa mora ukrep, kadar ima več sočasnih ciljev, neločljivo povezanih med seboj, pri 
čemer nobeden ni drugotnega pomena in posredne narave glede na ostale, temeljiti na raznih 
ustreznih določbah Pogodbe5, razen če to ni mogoče zaradi medsebojne nezdružljivosti 
postopkov odločanja, predpisanih z določbami6.

V luči zgoraj omenjenega je treba določiti pravno podlago predlagane uredbe.
Evropska komisija predlaga dvojno pravno podlago, in sicer člen 37(2) in člen 152(4)(b).

  
1 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987] Poročila Sodišča Evropskih skupnost 1439, odstavek 5.
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] Poročila Sodišča Evropskih skupnost I -287, odstavek 10, in 
zadeva C-42/97, Evropski parlament proti Svetu [1999] Poročila Sodišča Evropskih skupnost I-869, odstavek 36.
3 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnost I-7079, odstavek 27.
4 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnosti I-7079, odstavka 27 in 28; Zadeva C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial 
Tobacco [2002] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti I-11453, odstavka 93 in 94.
5 Zadeva C- 165/87, Komisija proti Svetu [1988] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti 5545, odstavek 11.
6 Glej npr. zadevo C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] Poročila Sodišča Evropskih skupnost I-2867, odstavki 
17-21 (primer Titanov dioksid), zadevo C-388/-21 Komisija proti Svetu [2004] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnost I-4829, odstavek 58, in zadevo C-491/01 British American Tobacco [2002] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnost I-11453, odstavki 103-111.
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Odbor za okolje predlaga, da se črta člen 37(2) in se kot pravna podlaga uporabita člena 
152(4)(b) in 175(1).

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov predlaga člene 37(2), 152(4)(b) in 95.
Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti splošni člen Pogodbe predstavlja 
ustrezno pravno podlago, čeprav obravnavani ukrep skuša na podrejen način doseči tudi cilj, 
ki si ga prizadeva doseči specifični člen Pogodbe1, zato sklicevanje na člen 95 ni potrebno. 
Čeprav je samo po sebi razumljivo, da določbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg, 
njihovo označevanje in medsebojno priznavanje zagotavljajo varno delovanje notranjega trga, 
je glavni cilj uredbe zagotoviti varstvo zdravja ljudi in živali ter okolja tako, da se 
fitofarmacevtskih proizvodov, ki so za kmetijstvo izjemnega pomena, ne daje na trg ne da bi 
jih predhodno uradno testirali in odobrili ter če se nepravilno uporabljajo. To je torej bistvo 
instrumenta in ne vzpostavitev in delovanje notranjega trga, ki je zgolj implicitni, sekundarni 
in posredni cilj glede na glavni cilj.
Kar zadeva člen 37(2), se nanj ni treba sklicevati v luči odstopanja iz člena 152(4)(b) za 
ukrepe na fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varstvo zdravja ljudi. Glede cilja 
in vsebine predlagane uredbe ni dvomov, neposredni cilj ukrepa je varstvo zdravja ljudi. 
Poleg tega se lahko zdi člen 37(2), ki predvideva postopek posvetovanja in ne soodločanja, 
nezdružljiv, razen če se lahko šteje, da sodna praksa za člen 133 lahko velja tudi za člen 
37(2)2.
Člen 152(4)(b) je torej zadostna pravna podlaga in sklicevanje na člen 175(1) potemtakem ni 
potrebno.
Za ustrezno pravno podlago se torej šteje člen 152(4)(b). 

Odbor za pravne zadeve je na seji 11. junija 2007 se je soglasno3 sprejel priporočilo, da kot 
ustrezno pravno podlago predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet predlaga člen 152(4)(b) Pogodbe o ES.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani

  
1 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnost I-7079, odstavka 27 in 28; Zadeva C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial 
Tobacco [2002] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti I-11453, odstavka 93 in 94.
2 Glej sodbo z dne 10. januarja 2006 o zadevi C-178/03 Komisija proti Parlamentu in Svetu, odstavek 59, in 
sodbo istega dne o zadevi C-94/03 Komisija proti Svetu. 
3 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Cristian Dumitrescu (predsednik), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (podpredsednica), Manuel Medina Ortega (pripravljavec mnenja), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina in Tadeusz Zwiefka.


	671590sl.doc

