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Spremembe Parlamenta 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 19 
Uvodna izjava 2 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 
 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo ter povzročajo razlike v 
varstvu javnega zdravja. Zato je v interesu 
prostega pretoka blaga, enakih konkurenčnih 
pogojev med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti, vendar upoštevajoč razlike v 
klimatskih pogojih in na osnovi najboljših 
kmetijskih praks (najmanj integrirano 
varstvo rastlin pred škodljivci). 
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Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe1, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 20 
Uvodna izjava 2 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 1, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 21 
Uvodna izjava 2 

 (2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
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med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 

med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti, vendar pa je treba pri tem 
upoštevati dobre kmetijske prakse. 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 22 
Uvodna izjava 2 

(2) Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 

(2) Uredba neposredno obravnava, kako 
javnost gleda na svoje zdravje in je 
pomembna za delovanje notranjega trga. 
Razlike med nacionalnimi mejnimi 
vrednostmi ostankov pesticidov lahko 
predstavljajo ovire pri trgovanju s proizvodi, 
navedenimi v Prilogi I k Pogodbi, in iz njih 
pridobljenimi proizvodi med državami 
članicami ter tudi med tretjimi državami in 
Skupnostjo. Zato je v interesu prostega 
pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev 
med državami članicami in varstva 
potrošnikov primerno, da se mejne vrednosti 
ostankov (MVO) v proizvodih rastlinskega 
in živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti, vendar upoštevajoč razlike v 
klimatskih pogojih in na osnovi najboljših 
kmetijskih praks (najmanj integrirano 
varstvo rastlin pred škodljivci). 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba je zasnovana na podlagi predloga, ki ga je podal poročevalec v spremembi 1 
tako, da je dodal del spremembe 1 EP v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 23 
Uvodna izjava 4 

(4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov ima pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili 
kakovost spravljenih proizvodov, povečali 
produktivnost kmetijstva ter zaščitili 
naravno okolje z omejevanjem površine za 
kmetijsko proizvodnjo. 

 (4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov ima pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili 
kakovost spravljenih proizvodov, visoko 
produktivnost kmetijstva ter zaščitili 
naravno okolje z omejevanjem površine za 
kmetijsko proizvodnjo. V ta namen so na 
voljo različne metode: metode in prakse 
zaščite pridelka, kot so uporaba odpornih 
sort, kolobarjenje, mehansko 
odstranjevanje plevela, biološki nadzor, in 
kemične metode, kot so uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev ali pesticidov, 
brez uporabe kemikalij. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 2, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 24 
Uvodna izjava 4 

(4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov igra pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili 
kakovost spravljenih proizvodov, povečali 
produktivnost kmetijstva ter zaščitili 
naravno okolje z omejevanjem površine 
za kmetijsko proizvodnjo. 

(4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov igra pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili 
kakovost spravljenih proizvodov ter 
povečali produktivnost kmetijstva. 

 

Obstaja več možnosti za dosego tega: 
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metode in prakse zaščite pridelka, kot so 
uporaba odpornih sort, kolobarjenje, 
mehansko odstranjevanje plevela, biološki 
nadzor, in kemične metode, kot so uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev ali pesticidov, 
brez uporabe kemikalij. 

Or. da 

Obrazložitev 

Uvodna izjava 4 skupnega stališča navaja kot cilj zaščito okolja z omejevanjem površine za 
kmetijsko proizvodnjo. Vendar pa omejevanje površin za kmetijsko proizvodnjo z 
intenzivnejšim obdelovanjem ne odraža posebne skrbi za okolje.  

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 25 
Uvodna izjava 4 

(4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov igra pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili 
kakovost spravljenih proizvodov, povečali 
produktivnost kmetijstva ter zaščitili 
naravno okolje z omejevanjem površine 
za kmetijsko proizvodnjo. 

(4) Proizvodnja in uporaba rastlinskih in 
živalskih proizvodov igra pomembno vlogo 
v Skupnosti, ker rastlinske pridelke stalno 
ogrožajo škodljivi organizmi. Nujno je 
zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred 
temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje 
donosa ali škodo in da bi zagotovili visoko 
produktivnost kmetijstva. V ta namen so na 
voljo različne metode: metode in prakse 
zaščite pridelka, kot so uporaba odpornih 
sort, kolobarjenje, mehansko 
odstranjevanje plevela, biološki nadzor, in 
kemične metode, kot so uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev ali pesticidov, 
brez uporabe kemikalij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 2, sprejet v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 26 
Uvodna izjava 5 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

 (5) Ena od najobičajnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Posledica uporabe teh sredstev je lahko 
prisotnost ostankov v obdelanih proizvodih, 
v živalih, ki se hranijo s temi proizvodi, in v 
medu čebel, ki so bile izpostavljene tem 
snovem. Javnemu zdravju je treba dati 
prednost pred interesi zaščite pridelkov v 
skladu z Direktivo 91/414, zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. MVO je treba omejiti na najnižjo, 
razumsko dosegljivo raven za vsak pesticid, 
da bi zaščitili ranljive skupine, kot so otroci 
in nerojeni otroci, ter da se kar najbolj 
zmanjša kombinacija učinkov več ostankov. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 3, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 27 
Uvodna izjava 5 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
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tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

tveganje za ljudi in živali. MVO je treba 
omejiti na najnižjo, razumsko dosegljivo 
raven za vsak pesticid, da bi zaščitili 
ranljive skupine, kot so otroci in nerojeni 
otroci, ter da se kar najbolj zmanjša 
kombinacija učinkov več ostankov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Omenja se prva obravnava spremembe, v kateri so ranljive skupine deležne večje zaščite, še 
posebno pred možnimi kombiniranimi in kumulativnimi učinki pesticidov. Poročevalec 
upošteva kumulativne učinke le v tej spremembi št. 12 člena 14: sklicevati se je potrebno tudi 
na to navedbo in na uvodne navedbe. 
 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 28 
Uvodna izjava 5 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Ker je treba 
javnemu zdravju dati prednost pred 
interesi varovanja rastlin v skladu z 
Direktivo 91/414/EGS, je pomembno 
zagotoviti, da taki ostanki niso prisotni na 
vseh ravneh, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. MVO je treba omejiti na najnižjo, 
razumsko dosegljivo raven za vsak pesticid, 
da bi zaščitili ranljive skupine, kot so otroci 
in nerojeni otroci, ter da se kar najbolj 
zmanjša kombinacija učinkov več ostankov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Sprememba je zasnovana na podlagi predloga, ki ga je podal poročevalec v spremembi 2 
tako, da je dodal del spremembe 3 EP v prvi obravnavi o ranljivih skupinah. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert William Sturdy 

Predlog spremembe 29 
Uvodna izjava 5 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. V skladu z 
Direktivo 91/414/EGS je treba javnemu 
zdravju dati prednost pred interesi 
varovanja rastlin, zato je pomembno 
zagotoviti, da taki ostanki niso prisotni na 
vseh ravneh, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno in delno se vstavi predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je 
potrditi, da se bodo po določitvi MVO zahteve javnega zdravstva vedno izpolnjevale in celo 
presegale. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas 

Predlog spremembe 30 
Uvodna izjava 5 

(5) Ena od najpomembnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 

(5) Ena od najobičajnejših metod varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi 
škodljivih organizmov je uporaba aktivnih 
snovi v fitofarmacevtskih proizvodih. 
Morebitna posledica uporabe teh snovi je 
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lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Pomembno je 
zagotoviti, da taki ostanki niso prisotni na 
vseh ravneh, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 

lahko prisotnost ostankov v obdelanih 
proizvodih, v živalih, ki se hranijo s temi 
proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Ker je treba 
javnemu zdravju dati prednost pred 
interesi varovanja rastlin v skladu z 
Direktivo 91/414/EGS, je pomembno 
zagotoviti, da taki ostanki niso prisotni na 
vseh ravneh, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. MVO je treba omejiti na najnižjo, 
razumsko dosegljivo raven za vsak pesticid, 
da bi zaščitili ranljive skupine, kot so otroci 
in nerojeni otroci, ter da se kar najbolj 
zmanjša kombinacija učinkov več ostankov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 3, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je, da se 
zahtevam javnega zdravja da prednost, ko bodo MVO določene, in da se najranljivejše 
skupine popolnoma zaščiti.  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 31 
Uvodna izjava 5 

 (5) Ena od najpomembnejših metod 
varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred 
vplivi škodljivih organizmov je uporaba 
aktivnih snovi v fitofarmacevtskih 
proizvodih. Morebitna posledica uporabe teh 
snovi je lahko prisotnost ostankov v 
obdelanih proizvodih, v živalih, ki se hranijo 
s temi proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. 
 

 (5) Ena od najpomembnejših metod 
varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred 
vplivi škodljivih organizmov je uporaba 
aktivnih snovi v fitofarmacevtskih 
proizvodih. Morebitna posledica uporabe teh 
snovi je lahko prisotnost ostankov v 
obdelanih proizvodih, v živalih, ki se hranijo 
s temi proizvodi, in v medu čebel, ki so bile 
izpostavljene tem snovem. Zato je treba 
zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v 
količinah, ki predstavljajo nesprejemljivo 
tveganje za ljudi in, kjer je to primerno, za 
živali. MVO je treba omejiti na najnižjo, 
razumsko dosegljivo raven za vsak pesticid, 
da bi zaščitili ranljive skupine, kot so otroci 
in nerojeni otroci, ter da se kar najbolj 
zmanjša kombinacija učinkov več ostankov. 
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Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan 

Predlog spremembe 32 
Uvodna izjava 5a (novo) 

 5a. Pomembno je tudi nadaljevati z delom 
in razviti metodologijo za izračunavanje 
kumulativnih in sinergističnih učinkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

V javnosti obstaja velika skrb v zvezi s kumulativnimi in sinergetičnimi učinki pesticidov. 
Metodologije za ocenjevanje teh učinkov še nimamo, zato je pomembno, da nadaljujemo z 
razvijanjem metode, da bi pomirili legitimno zaskrbljenost javnosti. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas 

Predlog spremembe 33 
Uvodna izjava 5a (novo) 

 (5a) Z ozirom na izpostavljenost ljudi 
kombinacijam aktivnih snovi in njihovih 
kumulativnih in morebitnih sinergičnih 
učinkov na njihovo zdravje je treba po 
posvetu z Evropsko agencijo za varnost 
hrane, ki poda predloge za izračun skupnih 
MVO, določiti skupne MVO. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 4, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 34 
Uvodna izjava 6 
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 (6) Države članice ob registraciji 
predpišejo v skladu z Direktivo Sveta 
91/414/EGS z dne 15 julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, da se 
morajo fitofarmacevtska sredstva pravilno 
uporabljati. Pravilna uporaba vključuje 
upoštevanje načel dobre prakse varstva 
rastlin, pa tudi načel integriranega varstva. 
Kadar predstavljajo MVO pri registriranem 
načinu uporabe pesticida v skladu z 
Direktivo 91/414/EGS tveganje za 
potrošnika, je treba tak način uporabe 
spremeniti z znižanjem vrednosti ostankov 
pesticidov. Skupnost bi morala spodbujati 
uporabo metod ali proizvodov, ki 
zmanjšujejo tveganje, in znižati količine 
uporabljenih pesticidov na vrednost, ki je 
v skladu z učinkovitim varstvom pred 
škodljivci. 
 

 (6) Države članice ob registraciji 
predpišejo v skladu z Direktivo Sveta 
91/414/EGS z dne 15 julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, da se 
morajo fitofarmacevtska sredstva pravilno 
uporabljati. Pravilna uporaba vključuje 
upoštevanje načel dobre prakse varstva 
rastlin, pa tudi načel integriranega varstva. 
Kadar predstavljajo MVO pri registriranem 
načinu uporabe pesticida v skladu z 
Direktivo 91/414/EGS tveganje za 
potrošnika, je treba tak način uporabe 
spremeniti z znižanjem vrednosti ostankov 
pesticidov. Skupnost bi morala spodbujati 
uporabo metod ali proizvodov, ki 
zmanjšujejo tveganje, in uporabo količin 
pesticidov, ki je v skladu s potrebo po zaščiti 
pridelkov. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Smiselno je zmanjšati tveganje pri uporabi fitofarmacevtskih proizvodov, toda raziskave 
kažejo, da zmanjšanje količine uporabljenega pesticida ne pripomore k dosegi tega cilja. Zato 
je treba obnoviti besedilo šestega okoljskega akcijskega programa (1600/2002/ES/člen 7(1), 
peta alinea). Glede na omejitve analiz tveganj, posebno za ranljive skupine, vključno z otroci 
in nerojenimi otroci, je treba zmanjšati uporabo pesticidov in odvisnost od njih, v skladu s 
previdnostnimi ukrepi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 35 
Uvodna izjava 6 

  (6) Države članice ob registraciji 
predpišejo v skladu z Direktivo Sveta 
91/414/EGS z dne 15 julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, da se 
morajo fitofarmacevtska sredstva pravilno 
uporabljati. Pravilna uporaba vključuje 
upoštevanje načel dobre prakse varstva 
rastlin, pa tudi načel integriranega 
varstva. Kadar predstavljajo MVO pri 

  (6) Države članice ob registraciji 
predpišejo v skladu z Direktivo Sveta 
91/414/EGS z dne 15 julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, da se 
morajo fitofarmacevtska sredstva pravilno 
uporabljati. Pravilna uporaba vključuje 
upoštevanje načel dobre kmetijske prakse. 
Kadar predstavljajo MVO pri registriranem 
načinu uporabe pesticida v skladu z 
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registriranem načinu uporabe pesticida v 
skladu z Direktivo 91/414/EGS tveganje za 
potrošnika, je treba tak način uporabe 
spremeniti z znižanjem vrednosti ostankov 
pesticidov. Skupnost bi morala spodbujati 
uporabo metod ali proizvodov, ki 
zmanjšujejo tveganje, in znižati količine 
uporabljenih pesticidov na vrednost, ki je v 
skladu z učinkovitim varstvom pred 
škodljivci.  

Direktivo 91/414/EGS tveganje za 
potrošnika, je treba tak način uporabe 
spremeniti z znižanjem vrednosti ostankov 
pesticidov Skupnost bi morala spodbujati 
uporabo metod ali proizvodov, ki 
zmanjšujejo tveganje, in znižati količine 
uporabljenih pesticidov na vrednost, ki je v 
skladu z učinkovitim varstvom pred 
škodljivci.  

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 36 
Uvodna izjava 6 a (novo) 

 6a. Jasna definicija specifičnih metod 
integriranega varstva različnih pridelkov ob 
upoštevanju različnih podnebnih razmer je 
pomembna še zlasti kratkoročno. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Jasna definicija najboljših praks – po pridelku in podnebnem področju – za integrirano 
proizvodnjo trenutno ne obstaja. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 37 
Uvodna izjava 11 a (novo) 

 (11a) Z ozirom na izpostavljenost ljudi 
kombinacijam aktivnih snovi in njihovih 
kumulativnih in morebitnih sinergičnih 
učinkov na njihovo zdravje, je treba po 
posvetu z Evropsko agencijo za varnost 
hrane, ki poda predloge za izračun skupnih 
MVO, določiti skupne MVO.  

Or. en 
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Obrazložitev 

Da bi zaščitili zdravje ljudi pred skupnimi učinki, bi morala, kjer je to primerno, Evropska 
agencija za varnost hrane v postopku izračuna določiti in potrditi skupne MVO. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 38 
Uvodna izjava 14 

(14) Na ravni Skupnosti je treba določiti 
nekatere pogoje za vzpostavitev in nadzor 
MVO za proizvode rastlinskega in 
živalskega izvora. 

 (14) Na ravni Skupnosti je treba določiti 
nekatere pogoje za vzpostavitev in nadzor 
MVO in poročanje o MVO za proizvode 
rastlinskega in živalskega izvora ter 
smernice za sankcioniranje proizvajalcev 
ali trgovcev. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 7, sprejet v prvi obravnavi. 

 

 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 39 
Uvodna izjava 14 

(14) Na ravni Skupnosti je treba določiti 
nekatere pogoje za vzpostavitev in nadzor 
MVO za proizvode rastlinskega in 
živalskega izvora.  

(14) Na ravni Skupnosti je treba določiti 
nekatere pogoje za vzpostavitev in nadzor 
MVO za proizvode rastlinskega in 
živalskega izvora. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 7, sprejet v prvi obravnavi. Smiselno je, da se 
standardi za poročanje o MVO določijo na ravni Skupnosti, sicer lahko pride do nejasnosti. 
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Čeprav sankcije ne bodo usklajene, je treba smernice določiti na ravni Skupnosti. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Predlog spremembe 40 
Uvodna izjava 20 

 (20) Pri uporabi fitofarmacevtskih 
proizvodov za krmne in prehrambene 
proizvode zunaj Skupnosti veljajo različne 
zakonite kmetijske prakse, zato se količine 
ostankov pesticidov razlikujejo od tistih, ki 
nastanejo ob zakoniti uporabi znotraj 
Skupnosti. Prav zato bi bilo primerno, da se 
za uvožene proizvode določijo fiksne MVO, 
ki upoštevajo take uporabe in iz njih 
izvirajoče ostanke, in sicer pod pogojem, da 
je mogoče dokazati varnost proizvoda z 
uporabo istih kriterijev kot za domači 
proizvod.  

 izbrisano 

Or. nl 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 9, sprejet v prvi obravnavi. Tako za uvožena živila in 
uvoženo krmo kot za tista živila in tisto krmo, proizvedena znotraj EU, bi morala veljati ista 
pravila. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 41 
Uvodna izjava 20 

(20) Pri uporabi fitofarmacevtskih 
proizvodov za krmne in prehrambene 
proizvode zunaj Skupnosti veljajo različne 
zakonite kmetijske prakse, zato se včasih 
količine ostankov pesticidov razlikujejo od 
tistih, ki nastanejo pri zakoniti uporabi 
znotraj Skupnosti. Prav zato bi bilo 
primerno, da veljajo za uvožene proizvode 
fiksne MVO, ki upoštevajo take uporabe in 
iz njih izvirajoče ostanke, in sicer pod 
pogojem, da je mogoče dokazati varnost 

izbrisano 
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proizvoda z uporabo istih kriterijev kot za 
domači proizvod. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vložita predloga sprememb 9 in 70 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 42 
Uvodna izjava 20 

(20) Pri uporabi fitofarmacevtskih 
proizvodov za krmne in prehrambene 
proizvode zunaj Skupnosti veljajo različne 
zakonite kmetijske prakse, zato se količine 
ostankov pesticidov razlikujejo od tistih, ki 
nastanejo ob zakoniti uporabi znotraj 
Skupnosti. Prav zato bi bilo primerno, da se 
za uvožene proizvode določi fiksne MVO, ki 
upoštevajo take uporabe in iz njih 
izvirajoče ostanke, in sicer pod pogojem, da 
je mogoče dokazati varnost proizvoda z 
uporabo istih kriterijev kot za domači 
proizvod.  

 izbrisano 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 43 
Uvodna izjava 21 a (novo) 

   (24a) Evropska agencija za varnost hrane 
bi morala pri oceni tveganja za potrošnike 
upoštevati vso specializirano literaturo o 
toksikoloških učinkih zadevnih 
fitofarmacevtskih proizvodov. Še posebno je 
treba upoštevati imunotoksičnost, 
endokrine motnje, reproduktivne 
toksičnosti in učinke majhnih odmerkov. 
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Or.  fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 14, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 44 
Uvodna izjava 23  

 (23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius.  

 (23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius, vendar le, če se pri tem 
spoštuje integrirani nadzor in upoštevajo 
podnebne razmere. 

Or.fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 11, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 45 
Uvodna izjava 23 

(23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius. 

(23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius, vendar le, če se pri tem 
spoštuje integrirano varstvo rastlin pred 



 

AM\545847SL.doc 17/51 PE 349.878/19-115 

 SL 

škodljivci in upoštevajo podnebne razmere. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba znova potrjuje stališče EP v spremembi 11 v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 46 
Uvodna izjava 23 

(23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius. 

(23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
Alimentarius, vendar le, če se pri tem 
spoštuje integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci in upoštevajo podnebne razmere. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 11, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 47 
Uvodna izjava 23 

 (23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav tako upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 

 (23) Pred določitvijo MVO bi bilo treba 
izvesti posvetovanje s trgovinskimi partnerji 
Skupnosti o predlaganih MVO, ob 
posredovanju Svetovne trgovinske 
organizacije, in upoštevati njihove 
pripombe. Pri določitvi MVO Skupnosti je 
treba prav treba upoštevati MVO, ki jih na 
mednarodni ravni določa Komisija Codex 
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Alimentarius. 
 

Alimentarius, vendar le, če se pri tem 
spoštuje integrirani nadzor in upoštevajo 
podnebne razmere. 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 48 
Uvodna navedba 23 a (novo) 

   (23a) Pri uporabi fitofarmacevtskih 
proizvodov za krmne in prehrambene 
proizvode zunaj Skupnosti veljajo različne 
zakonite kmetijske prakse, zato se ostanki 
pesticidov razlikujejo od tistih, ki so rezultat 
zakonite uporabe znotraj Skupnosti. Prav 
zato bi bilo primerno, da se za uvožene 
proizvode določijo fiksne MVO, ki 
upoštevajo take uporabe in iz njih 
izvirajoče ostanke, in sicer pod pogojem, da 
je mogoče dokazati varnost proizvoda z 
uporabo istih kriterijev kot za domači 
proizvod.  

 

Predlog spremembe, ki ga vložita  Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 49  
Uvodna izjava 23a (novo) 

 (23a) Pri uporabi fitofarmacevtskih 
proizvodov za krmne in prehrambene 
proizvode zunaj Skupnosti veljajo različne 
zakonite kmetijske prakse, zato se ostanki 
pesticidov razlikujejo od tistih, ki so rezultat 
zakonite uporabe znotraj Skupnosti. Prav 
zato bi bilo primerno, da se za uvožene 
proizvode določijo fiksne MVO, ki 
upoštevajo take uporabe in iz njih 
izvirajoče ostanke, in sicer pod pogojem, da 
je mogoče dokazati varnost proizvoda z 
uporabo istih kriterijev kot za domači 
proizvod. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ponovno se vloži predlog spremembe 12 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 50 
Uvodna izjava 24 

(24) Organ mora presoditi zahteve za MVO 
in ocenjevalna poročila držav članic, da se 
ugotovi tveganje za potrošnike in, kjer je to 
primerno, za živali. 

(24) Organ mora presoditi zahteve za MVO 
in ocenjevalna poročila držav članic, da se 
ugotovi tveganje za potrošnike in, kjer je to 
primerno, za živali. Evropska agencija za 
varnost hrane bi morala pri oceni tveganja 
za potrošnike upoštevati vso specializirano 
literaturo o toksikoloških učinkih zadevnih 
fitofarmacevtskih proizvodov. Še posebno je 
treba upoštevati imunotoksičnost, 
endokrine motnje, reproduktivne 
toksičnosti in učinke majhnih odmerkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 14, da se vključijo toksikološki učinki, ki so ena od 
najnujnejših nalog, ki naj jih preveri Evropska agencija za varnost hrane. Predlog 
spremembe, ki ga je vložil poročevalec v osnutku priporočila za drugo obravnavo, mora 
zagotavljati finančno podporo obnovljenim in razširjenim nalogam Evropske agencije za 
varnost hrane. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek 

Predlog spremembe 51 
Člen 11, odstavek 2 pododstavek 2 (novo) 

 V izjemnih primerih, v katerih je treba 
izvesti podrobnejše ocene, se lahko časovni 
rok, določen v prvem odstavku, podaljša za 
6 mesecev od datuma prejema veljavnega 
prejemka zahtevka. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Evropska agencija za varnost hrane je sprejela časovni rok treh mesecev. Vendar pa posebna 
raziskava o določenih pesticidih pri obravnavi prošenj držav pristopnic ne utegne 
zadostovati, zato da bi lahko Evropska agencija za varnost hrane sprejela pravično odločitev 
v roku treh mesecev. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 52 
Uvodna izjava 24a (novo) 

 (24a) Evropska agencija za varnost hrane 
bi morala pri oceni tveganja za potrošnike 
upoštevati vso specializirano literaturo o 
toksikoloških učinkih zadevnih 
fitofarmacevtskih proizvodov. Še posebno je 
treba upoštevati imunotoksičnost, 
endokrine motnje, reproduktivne 
toksičnosti in učinke majhnih odmerkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 14, sprejet v prvi obravnavi. Vlagatelji bi morali 
pripraviti pregled vse objavljene specializirane literature, ki se nanaša na določen proizvod, 
da bi tako olajšali delo organa. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 53 
 Člen – 1 (novo) 

   Člen – 1 

Cilj te uredbe je vzpostavitev uravnoteženih 
mejnih vrednosti ostankov (MVO) 
pesticidov v proizvodih rastlinskega in 
živalskega izvora in tako zaščititi vse 
evropske potrošnike pred možnimi vplivi na 
zdravje. MVO bi zato morale biti 
postavljene na najnižji razumsko doseženi 
stopnji, da bi tako zagotavljale najboljšo 
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mogočo zaščito potrošnikov.  

 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 16, sprejet v prvi obravnavi. Poudarek mora biti tudi 
na zaščiti javnega zdravja, ne pa samo na jamstvu za prosti pretok proizvodov. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 54 
 Člen – 1 (novo) 

 Člen – 1 

CILJ 

Cilj te uredbe je vzpostavitev uravnoteženih 
mejnih vrednosti ostankov (MVO) 
pesticidov v proizvodih rastlinskega in 
živalskega izvora in tako zaščititi vse 
evropske potrošnike pred možnimi vplivi na 
zdravje. MVO bi zato morale biti 
postavljene na najnižji razumsko doseženi 
stopnji, da bi tako zagotavljale najboljšo 
mogočo zaščito potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 16, sprejet v prvi obravnavi. Cilj spremembe bi moral 
biti jasno opredeljen. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 55 
 Člen – 1 (novo) 

 Člen – 1 

CILJ 

Cilj te uredbe je vzpostavitev uravnoteženih 
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mejnih vrednosti ostankov (MVO) 
pesticidov v proizvodih rastlinskega in 
živalskega izvora in tako zaščititi vse 
evropske potrošnike pred možnimi vplivi na 
zdravje. MVO bi zato morale biti 
postavljene na najnižji razumsko doseženi 
stopnji, da bi tako zagotavljale najboljšo 
možno zaščito potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vloži predlog spremembe 16 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 56 
 Člen 1 

Ta uredba ureja v skladu s splošnimi načeli 
Uredbe (ES) št. 178/2002 usklajene določbe 
Skupnosti, ki se nanašajo na mejne vrednosti 
ostankov pesticidov v hrani in krmi 
rastlinskega in živalskega izvora. 

 Ta uredba ureja v skladu s splošnimi načeli 
Uredbe (ES) št. 178/2002 usklajene določbe 
Skupnosti, ki se nanašajo na mejne vrednosti 
ostankov pesticidov v hrani in krmi 
rastlinskega in živalskega izvora, da bi 
zaščitili vse evropske potrošnike pred 
možnimi vplivi na zdravje. MVO bi zato 
morale biti postavljene na najnižji 
razumsko doseženi stopnji, da bi tako 
zagotavljale najboljšo možno zaščito 
potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta sprememba utrjuje predlog, ki ga je poročevalec podal v spremembi 1. Besedilo trenutne 
spremembe ponovno poudarja predlog spremembe 16 EP. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert William Sturdy 

Predlog spremembe 57 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 
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(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme; Prav tako pa 
pomeni uporabo načel integriranega 
zatiranja škodljivih organizmov, pa tudi 
uporabo najmanjše možne količine 
pesticidov ter postavitev MVO/začasnih 
MVO na najnižjo stopnjo, kar omogoča 
želene učinke. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je bilo utemeljeno v prvi obravnavi, je integrirano zatiranje škodljivih organizmov del 
opredelitev dobre kmetijske prakse, kot je utemeljena v Direktivi 91/414/EGS. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 58 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

 (a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): 
pomeni nacionalno priporočeno, odobreno 
ali registrirano varno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev pod dejanskimi 
pogoji v vsaki fazi pridelave, skladiščenja, 
prevoza, distribucije in predelave hrane in 
krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): 
pomeni najboljše mogoče kmetijske prakse, 
temelječe na integriranem varstvu, ki dajejo 
prednost nadomestnim metodam in 
praksam zaščite pridelka pred uporabo 
kemičnih izdelkov; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Obstaja potreba po usklajevanju s sprejetimi predpisi v drugi zakonodaji, v tem primeru s 
šestim evropskim okoljskim programom, ter da se zagotovi razvoj dobre kmetijske prakse v 
smislu okolju prijaznejših praks, ki bolje varujejo rastline in so boljše za javno zdravje.  
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 59  
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme. Prav tako pa 
pomeni uporabo načel integriranega 
zatiranja škodljivih organizmov, pa tudi 
uporabo najmanjše možne količine 
pesticidov ter postavitev MVO/začasnih 
MVO na najnižjo stopnjo, kar omogoča 
želene učinke; 

Or.da  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 60 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme, pa tudi 
kmetijske prakse, temelječe na 
integriranem varstvu rastlin pred škodljivci, 
ki dajejo prednost nadomestnim metodam 
in praksam zaščite pridelka pred uporabo 
kemikalij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj je v skladu z razpravo v Odboru za okolje in s spremembami iz prve obravnave podpirati 
opredelitev dobrih kmetijskih praks, ki podpirajo nadomestne metode, ki se že uporabljajo in 
so jih potrdile nacionalne oblasti. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 61 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev pod dejanskimi 
pogoji v vsaki fazi pridelave, skladiščenja, 
prevoza, distribucije in predelave hrane in 
krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočene kmetijske prakse, 
temelječe na integriranem varstvu rastlin 
pred škodljivci, ki dajejo prednost 
nadomestnim metodam in praksam zaščite 
pridelka pred uporabo kemikalij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno vložena sprememba 23 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 62 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev pod dejanskimi 
pogoji v vsaki fazi pridelave, skladiščenja, 
prevoza, distribucije in predelave hrane in 
krme; 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
najboljše možne kmetijske prakse, 
temelječe na integriranem varstvu rastlin 
pred škodljivci, ki dajejo prednost 
nadomestnim metodam in praksam zaščite 
pridelka pred uporabo kemikalij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovna vloga spremembe 23 EP v prvo obravnavo. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 63 
 Člen 3, odstavek 2, točka (a) 

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni (a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP): pomeni 
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nacionalno priporočeno, odobreno ali 
registrirano varno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev pod dejanskimi pogoji v vsaki fazi 
pridelave, skladiščenja, prevoza, distribucije 
in predelave hrane in krme; 

najboljše možne kmetijske prakse, 
temelječe na integriranem varstvu rastlin 
pred škodljivci, ki dajejo prednost metodam 
in praksam zaščite pridelka brez uporabe 
kemikalij, kot so uporaba odpornih sort, 
kolobarjenje, mehansko odstranjevanje 
plevela, biološki nadzor idr. pred uporabo 
sintetičnih kemikalij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 23, sprejet v prvi obravnavi. Najboljše kmetijske 
prakse se bodo, da bi zaščitile javno zdravje, odražale v najnižji MVO, najnižji 
izpostavljenosti potrošnikov in najnižjemu zdravstvenemu tveganju. Metode in prakse brez 
uporabe kemikalij se morajo uporabljati prednostno, saj bo tako preprečeno tveganje za 
potrošnike. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 64 
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi; 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi, ki temelji na najboljših mogočih 
kmetijskih metodah zaščite pridelka, tj. 
integriranemu varstvu rastlin pred 
škodljivci v danem podnebnem območju in 
najnižji izpostavljenosti potrošnika, ki je 
nujna za zaščito ranljivih potrošnikov; če se 
MVO preseže, je treba izvesti ukrepe za 
umik proizvoda s trga; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovna vloga spremembe 21 v prvo obravnavo. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 65 
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi; 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi, ki temelji na najboljših možnih 
kmetijskih metodah zaščite pridelka, tj. 
integriranemu varstvu rastlin pred 
škodljivci v danem podnebnem območju in 
najnižji izpostavljenosti potrošnika, ki je 
nujna za zaščito ranljivih potrošnikov; če se 
MVO preseže, je treba izvesti ukrepe za 
umik proizvoda s trga; 

Or. en 

Obrazložitev 

Skupna stališča ne vsebujejo ukrepov, ki jih je treba izvesti, če je MVO presežena, zato s tem 
slabijo predlog Komisije in ignorirajo sprememba 21 EP v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 66 
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi;  

 (d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije, ki temelji na najboljših 
možnih kmetijskih metodah zaščite 
pridelka, tj. integriranemu varstvu rastlin 
pred škodljivci v danem podnebnem 
območju in najnižji izpostavljenosti 
potrošnika, ki je nujna za zaščito ranljivih 
potrošnikov; če se MVO preseže, je treba 
izvesti ukrepe za umik proizvoda s trga; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 21, sprejet v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 67 
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi; 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi, ki temelji na najboljših možnih 
kmetijskih metodah zaščite pridelka, tj. 
integriranemu varstvu rastlin pred 
škodljivci v danem podnebnem območju in 
najnižji izpostavljenosti potrošnika, ki je 
nujna za zaščito ranljivih potrošnikov; če se 
MVO preseže, je treba izvesti ukrepe za 
umik proizvoda s trga; 

Or. en 

Obrazložitev 

Na dobre kmetijske metode je treba opozoriti in tako podpreti integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci ter ustrezno zaščititi najbolj izpostavljene skupine potrošnikov. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 68 
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida v hrani ali 
krmi; 

(d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni najnižjo možno koncentracijo 
ostankov pesticida, ki temelji na najboljših 
možnih kmetijskih metodah zaščite pridelka 
z integriranim varstvom rastlin pred 
škodljivci kot minimum v danem 
podnebnem območju, kjer se ob preseganju 
vrednosti sprožijo ukrepi za umik proizvoda 
s trga. če se MVO preseže, je treba izvesti 
ukrepe za umik proizvoda s trga; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 21, sprejet v prvi obravnavi. MVO bi morale biti 
postavljene na najnižjo mogočo mejo, da bi se tako v največji meri zmanjšala tveganja, 
povezana z uporabo pesticidov, ter zaščitilo javno zdravje.  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 69  
 Člen 3, odstavek 2, točka (d) 

  (d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida, pri kateri 
se ob preseganju vrednosti sprožijo ukrepi za 
umik proizvoda s trga;  

  (d) „Mejna vrednost ostankov“ (MVO): 
pomeni zgornjo zakonsko mejo 
koncentracije ostankov pesticida, pri kateri 
se ob preseganju vrednosti sprožijo ukrepi za 
umik proizvoda s trga na osnovi DKP;  

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 70 
 Člen 3, odstavek 2, točka (g), alinea 1 

- uporaba aktivne snovi v fitofarmacevtskem 
sredstvu v danem proizvodu ni odobrena v 
Skupnosti; ali 

- uporaba aktivne snovi v fitofarmacevtskem 
sredstvu v danem proizvodu ni odobrena v 
Skupnosti za noben drug namen kot javno 
zdravje za poseben proizvod in posebno 
uporabo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Prva obravnava spremembe 24 v Parlamentu izraža zaskrbljenost v zvezi z mednarodno 
trgovino. Svet jo je vrnil v izvirno besedilo. To je predlog kompromisa. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes  in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 71 
 Člen 3, odstavek 2, točka (g), alinea 2 

- sedanja MVO Skupnosti ne zadošča izbrisano 
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potrebam mednarodne trgovine; 

Or. en 

Obrazložitev 

Prva obravnava spremembe 24 v Parlamentu izraža zaskrbljenost v zvezi z mednarodno 
trgovino. Svet jo je vrnil v izvirno besedilo. To je predlog kompromisa. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 72 
 Člen 3, odstavek 2, točka (i) 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja; 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi podatkov iz 
ustreznih študij in ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih učinkov 
različnih fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 
večje ranljivosti otrok in nerojenih otrok; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vloži sprememba 26 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 73 
 Člen 3, odstavek 2, točka (i) 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja; 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja, ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih učinkov 
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različnih fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 
večje ranljivosti otrok in nerojenih otrok; 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot v spremembi 1 se morajo upoštevati tako kumulativni in sinergijski učinki kot tudi 
varovanje posebno ranljivih skupin. Cilj je okrepiti izjavo, ki jo je poročevalec osebno že 
vložil v spremembi 12 člena 14. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 74 
 Člen 3, odstavek 2, točka (i) 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja; 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi podatkov iz 
ustreznih študij in ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih učinkov 
različnih fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 
večje ranljivosti otrok in nerojenih otrok; 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je jasno izraženo v spremembi 26 EP v prvi obravnavi, je pomembno pazljivo preučiti 
ranljivost otrok in nerojenih otrok. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 75 
 Člen 3, odstavek 2, točka (i) 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
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zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja; 

zdravje potrošnika na osnovi podatkov iz 
ustreznih študij vključno z znanimi 
kumulativnimi in sinergijskimi učinki 
različnih fitofarmacevtskih sredstev ter ob 
upoštevanju večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok; 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 76 
 Člen 3, odstavek 2, točka (i) 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti v 
kratkem času, običajno med enim obrokom 
ali v enem dnevu, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja; 

(i) „akutni referenčni odmerek“: pomeni 
oceno količine snovi v hrani ali pitni vodi, 
izraženo na osnovi telesne teže, ki jo je moč 
zaužiti v kratkem času, običajno med enim 
obrokom ali v enem dnevu, brez znatnega 
tveganja za zdravje potrošnika na osnovi 
vseh znanih dejstev v času vrednotenja, 
vključno s kumulativnimi in sinergijskimi 
učinki različnih fitofarmacevtskih sredstev 
ter ob upoštevanju večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 26, sprejet v prvi obravnavi. V prejšnjih letih je veliko 
znanstvene literature kazalo na dodatne in sinergijske učinke različnih fitofarmacevtskih 
sredstev (na primer parakvat in maneb) ter na njihove ostanke v hrani. Dodatne znanstvene 
dokaze, ki razkrivajo posebno ranljivost otrok in nerojenih otrok, je treba upoštevati. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 77 
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

 (j) "dopustni dnevni vnos": pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 

 (j) "dopustni dnevni vnos": pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje vseh potrošnikov na osnovi vseh 
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dejstev v času vrednotenja. 
 

znanih dejstev v času vrednotenja, vključno 
s kumulativnimi in sinergijskimi učinki 
različnih fitofarmacevtskih sredstev ter ob 
upoštevanju večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok. 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes  in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 78 
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja. 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani ali pitni vodi, izraženo 
na osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja, vključno s 
kumulativnimi in sinergijskimi učinki 
različnih fitofarmacevtskih sredstev ter ob 
upoštevanju večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 27, sprejet v prvi obravnavi. V prejšnjih letih je veliko 
znanstvene literature kazalo na dodatne in sinergijske učinke različnih fitofarmacevtskih 
sredstev (na primer parakvat in maneb) in na njihove ostanke v hrani. Dodatne znanstvene 
dokaze, ki razkrivajo posebno ranljivost otrok in nerojenih otrok, je treba upoštevati. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 79  
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja. 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja, ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih učinkov 
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različnih fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 
večje ranljivosti otrok in nerojenih otrok. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej spremembo 7. Ponovna vloga spremembe 27 EP v prvo obravnavo. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 80 
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja. 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje vseh potrošnikov na osnovi vseh 
znanih dejstev v času vrednotenja, ob 
upoštevanju kumulativnih in sinergijskih 
učinkov različnih fitofarmacevtskih 
sredstev, pa tudi večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vloži sprememba 27 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija) 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 81 
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni 
oceno količine snovi v hrani, izraženo na 
osnovi telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja. 

 (j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje vseh potrošnikov na osnovi vseh 
znanih dejstev v času vrednotenja, vključno 
s kumulativnimi in sinergijskimi učinki 
različnih fitofarmacevtskih sredstev ter ob 
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upoštevanju večje ranljivosti otrok in 
nerojenih otrok. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 27, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 82 
 Člen 3, odstavek 2, točka (j) 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja. 

(j) "dopustni dnevni vnos": pomeni oceno 
količine snovi v hrani, izraženo na osnovi 
telesne teže, ki jo je moč zaužiti 
vsakodnevno, brez znatnega tveganja za 
zdravje potrošnika na osnovi vseh znanih 
dejstev v času vrednotenja, ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih učinkov 
različnih fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi 
večje ranljivosti otrok in nerojenih otrok. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ista izjava kot zgoraj: upoštevati se morajo tako kumulativni in sinergijski učinki kot tudi 
varovanje posebno ranljivih skupin. Cilj je okrepiti izjavo, ki jo je poročevalec že vložil v 
spremembi 12 člena 14. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 83 
 Člen 6, odstavek 2 

2. Stranke, za katere je ustrezno razvidno, 
da predstavljajo zakonit interes, vključno s 
proizvajalci in pridelovalci proizvodov, ki so 
vključeni v Prilogi I, lahko v skladu s 
členom 7 prav tako oddajo prošnjo državi 
članici. 

2. Vse stranke, ki imajo zakonit interes za 
zdravje in okolje, pa tudi komercialno 
zainteresirane stranke, vključno s 
proizvajalci in pridelovalci proizvodov, ki so 
vključeni v Prilogi I, lahko v skladu s 
členom 7 prav tako oddajo prošnjo državi 
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članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vloži sprememba 30 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 84 
 Člen 6, odstavek 2 

2. Stranke, za katere je ustrezno razvidno, da 
predstavljajo zakonit interes, vključno s 
proizvajalci in pridelovalci proizvodov, ki so 
vključeni v Prilogi I, lahko v skladu s 
členom 7 prav tako oddajo prošnjo državi 
članici. 

2. Stranke, za katere je ustrezno razvidno, da 
predstavljajo zakonit interes, vključno s 
civilno-družbenimi organizacijami, 
proizvajalci in pridelovalci proizvodov, ki so 
vključeni v Prilogi I, lahko v skladu s 
členom 7 prav tako oddajo prošnjo državi 
članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba 30 je bila sprejeta v prvi obravnavi v namen podajanja širše opredelitve 
„zainteresiranih strank“, da bi tako nevladnim organizacijam, ki skrbijo za zdravje in okolje, 
dovolili oddati prošnje 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 85 
 Člen 6, odstavek 2 

2. Stranke, za katere je ustrezno 
razvidno, da predstavljajo zakonit interes, 
vključno s proizvajalci in pridelovalci 
proizvodov, ki so vključeni v Prilogi I, lahko 
v skladu s členom 7 prav tako oddajo 
prošnjo državi članici.  

 

2. Vse stranke, ki imajo zakonit interes za 
zdravje in okolje, pa tudi komercialno 
zainteresirane stranke vključno s 
proizvajalci, pridelovalci in z uvozniki 
proizvodov, ki so vključeni v Prilogi I, lahko 
v skladu s členom 7 prav tako oddajo 
prošnjo državi članici. 

Or. da 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 86 
 Člen 7, odstavek 1, točka (c) 

(c) kjer je to primerno, znanstveno 
utemeljeni razlogi za pomisleke; 

(c) popoln pregled zadev v znanstveni 
literaturi, pa tudi pregled specializiranih, 
javno dostopnih publikacij zadnjih 10 let o 
proizvodih za zaščito rastlin in/ali o 
njihovih ostankih; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 33, sprejet v prvi obravnavi, nekoliko spremenjen, da 
upošteva pomisleke Sveta o pristojnostih agencije EFSA. Če gre za pomislek v zvezi s 
proizvodom za zaščito rastlin in/ali o njegovih ostankih v znanstveni literaturi, mora vlagatelj 
za mejne vrednosti ostankov pripraviti popoln pregled vseh pomislekov. Ustrezno znanstveno 
literaturo za proizvod mora priskrbeti vlagatelj in ne agencija EFSA. Če vlagatelj ne priskrbi 
literature, se lahko prošnja zavrne. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 87 
Člen 7, odstavek 1, točka (c a) (novo) 

   (ca) popoln pregled zadev v znanstveni 
literaturi o proizvodih za zaščito rastlin 
in/ali o njihovih ostankih. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 33, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 88 
Člen 7, odstavek 1, točka (d a) (novo) 
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   (da) še zlasti presoja imunotoksičnosti, 
nevrotoksičnosti, reproduktivne toksičnosti, 
toksičnosti majhnih odmerkov, učinkov 
endokrinih motenj in sinergičnih učinkov 
proizvodov za zaščito rastlin ali njihovih 
ostankov; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 36, sprejet v prvi obravnavi. 

Toksikološki preizkusi za ugotavljanje (nevroloških, imunotoksikoloških, hormonskih in 
onkoloških) poznejših posledic izpostavljenosti v ključnih fazah razvoja (v maternici in v 
otroštvu) za ovrednotenje aktivnih snovi in proizvodov zdaj niso potrebni.  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 89  
Člen 7, odstavek 1, točka (va) (novo) 

 (va) pojasnilo dejanskih metod 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci 
za različne pridelke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 90 
Člen 11, odstavek 1, točka (ca) (novo) 

 (da) še zlasti presoja imunotoksičnosti, 
nevrotoksičnosti, zgodnje reproduktivne 
toksičnosti, toksičnosti majhnih odmerkov, 
endokrinih motenj in sinergičnih učinkov 
proizvodov za zaščito rastlin ali njihovih 
ostankov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ponovno vložena sprememba 36 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 91 
Člen 10, odstavek 1, točka (ca) (novo) 

 (da) še zlasti presoja imunotoksičnosti, 
nevrotoksičnosti, zgodnje reproduktivne 
toksičnosti, toksičnosti majhnih odmerkov, 
endokrinih motenj in sinergičnih učinkov 
proizvodov za zaščito rastlin ali njihovih 
ostankov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tako kot v uvodni izjavi 24 je treba v prvi obravnavi upoštevati sklicevanje na toksičnost. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 92 
Člen 10, odstavek 1, točka (ca) (novo) 

 (ca) še zlasti presoja imunotoksičnosti, 
nevrotoksičnosti, zgodnje reproduktivne 
toksičnosti, toksičnosti majhnih odmerkov, 
endokrinih motenj in sinergičnih učinkov 
proizvodov za zaščito rastlin ali njihovih 
ostankov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 36, sprejet v prvi obravnavi, nekoliko spremenjen, da 
upošteva pomisleke Sveta o pristojnostih agencije EFSA. Pri določanju mejnih vrednosti 
ostankov je treba upoštevati vse znanstvene podatke. Poleg tega morajo novi dokazi o 
toksičnosti, imunotoksičnosti ali učinkih endokrinih motenj pesticidov privesti do odvzema 
dovoljenja za zadevno snov v skladu z Uredbo 91/414. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 93 
Člen 14, odstavek 2, točka (a) 

 (a) razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke;  

 (a) razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, vključno s pregledom 
specializiranih publikacij zadnjih 10 let o 
zadevnih proizvodih za zaščito rastlin in 
njihovih ostankov. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 33, sprejet v prvi obravnavi. 

Nesprejemljivo je, da se med postopkom presoje za aktivne snovi in proizvode ne zahteva 
sistematično ovrednotenje razpoložljive znanstvene literature. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 94 
Člen 14, odstavek 2, točka (a) 

(a) razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, 

(a) razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, vključno s pregledom 
specializiranih, javno dostopnih publikacij 
zadnjih 10 let o zadevnih proizvodih za 
zaščito rastlin in njihovih ostankov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 42, sprejet v prvi obravnavi. Pri določanju mejnih 
vrednosti ostankov je treba upoštevati vse znanstvene podatke.  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 95 
Člen 14, odstavek 2, točka (c) 
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(c) rezultati presoje morebitnih tveganj za 
potrošnika in, kjer je to primerno, za živali; 

(c) rezultati presoje morebitnih tveganj za 
potrošnike, ki zaužijejo največ (vključno z 
izpostavljenostjo še drugim virom poleg 
hrane) in ki so najbolj ogroženi, ter, kjer je 
to primerno, za živali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 96 
Člen 14, odstavek 2, točka (c) 

(c) rezultati presoje morebitnih tveganj za 
potrošnika in, kjer je to primerno, za živali; 

(c) rezultati presoje morebitnih tveganj za 
potrošnike, ki zaužijejo največ (vključno z 
izpostavljenostjo še drugim virom poleg 
hrane) in ki so najbolj ogroženi, ter, kjer je 
to primerno, za živali; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 44, sprejet v prvi obravnavi. Potrošniki so 
izpostavljeni ostankom sintetičnih kemikalij še na druge načine, kot na primer pri notranji 
uporabi pesticidov, na tratah in z onesnaženostjo zraka (na intenzivnejše uporabljanih 
kmetijskih zemljiščih). Treba je upoštevati tudi te oblike izpostavljenosti. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 97 
Člen 14, odstavek 2, točka (c) 

 (c) rezultati presoje morebitnih tveganj 
za potrošnika in, kjer je to primerno, za 
živali; 

 (c) rezultati presoje morebitnih tveganj za 
potrošnike, ki zaužijejo največ (vključno z 
izpostavljenostjo še drugim virom razen 
hrane) in ki so najbolj ogroženi, ter, kjer je 
to primerno, za zdravje živali; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 44, sprejet v prvi obravnavi.  



 

PE 349.878/19-115 42/51 AM\545847SL.doc 

SL 

Z vidika zdravja je treba preučiti morebitne posledice izpostavljenosti potrošnika eni ali več 
snovem z znanimi kombiniranimi učinki, ki jim je potrošnik izpostavljen prek različnih poti in 
iz različnih virov. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 98 
Člen 14, odstavek 2, točka (e) 

(e) CXL ali DKP izvedena v tretji državi za 
pravno uporabo aktivne snovi v tej državi; 

(e) CXL ali DKP izvedena v tretji državi za 
aktivne snovi, ki imajo pooblastilo za 
uporabo v EU; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 45, sprejet v prvi obravnavi. Mejne vrednosti ostankov, 
ki jih priporoča Codex Alimentarius, je treba upoštevati samo za snovi, ki zaradi zaščite 
potrošnikov ali okoljskih vprašanj v EU niso prepovedane. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan 

Predlog spremembe 99  
Člen 14, odstavek 2, točka (e) 

 (ea) kjer so novi proizvodi, skupine 
proizvodov in/ali deli proizvodov vključeni v 
Prilogo I, in ena ali več držav članic to 
zahteva, da se omogočijo potrebne 
znanstvene raziskave za podporo mejne 
vrednosti ostankov, ki jih je treba izvesti in 
ovrednotiti, če seveda niso bila ugotovljena 
nobena nesprejemljiva vprašanja varnosti 
za potrošnika. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 4(2) Skupnega stališča predvideva dodajanje novih proizvodov, ki jih predlog Komisije 
(člen 17) ni vseboval, v Prilogo I. Skupno stališče pa ne predvideva ustreznih prehodnih 
dogovorov. Primerno je, da se taki dogovori vključijo v člen 16, ki obravnava okoliščine, v 
katerih je mogoče določiti začasne mejne vrednosti ostankov. Mejne vrednosti ostankov 
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temeljijo na podatkih specifičnih preizkušanj, ki navadno potekajo v času dveh rastnih sezon 
in jih nato ovrednoti regulativni organ. Ti podatki verjetno niso na voljo za proizvode, za 
katere prej ni bila zahtevana določitev mejne vrednosti ostankov; pesticidi se smejo namesto 
tega uporabljati za te pridelke na osnovi splošnejših varnostnih podatkov. Če bi bili proizvodi 
vključeni v Prilogo I, ne da bi bil dovoljen čas za generiranje in ovrednotenje podatkov iz 
specifičnih preizkusov MVO, bi bile njihove vrednosti MVO nastavljene na privzeto vrednost 
(na nič). Obstoječa dovoljena uporaba pesticidov na proizvodih bi morala biti posledično 
umaknjena, tudi če bi bili varni za potrošnike. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan 

Predlog spremembe 100 
Člen 16, odstavek 2, pododstavek 3 

2. Mejne vrednosti ostankov, omenjene v 
odstavku 1(d), se ponovno določijo po 
preteku obdobja, za katerega je bila 
dovoljena osnovna uporaba. 

2. Mejne vrednosti ostankov, omenjene v 
odstavku 1(d), se ponovno določijo po 
preteku obdobja, za katerega je bila 
dovoljena osnovna uporaba. Mejne 
vrednosti ostankov, omenjene v odstavku 
1(e), se ponovno določijo, ko se zaključijo 
in ovrednotijo znanstvene raziskave, in ne 
pozneje kot štiri leta po tem, ko so bile 
vključene v Prilogo III.  

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 4(2) Skupnega stališča predvideva dodajanje novih proizvodov, ki jih predlog Komisije 
(člen 17) ni vseboval, v Prilogo I. Skupno stališče pa ne predvideva ustreznih prehodnih 
dogovorov. Primerno je, da se taki dogovori vključijo v člen 16, ki obravnava okoliščine, v 
katerih je mogoče določiti začasne mejne vrednosti ostankov. Mejne vrednosti ostankov 
temeljijo na podatkih specifičnih preizkušanj, ki navadno potekajo v času dveh rastnih sezon 
in jih nato ovrednoti regulativni organ. Ti podatki verjetno niso na voljo za proizvode, za 
katere prej ni bila zahtevana določitev mejne vrednosti ostankov; pesticidi se smejo namesto 
tega uporabljati za te pridelke na osnovi splošnejših varnostnih podatkov. Če bi bili proizvodi 
vključeni v Prilogo I, ne da bi bil dovoljen čas za generiranje in ovrednotenje podatkov iz 
specifičnih preizkusov MVO, bi bile njihove vrednosti MVO nastavljene na privzeto vrednost 
(na nič). Obstoječa dovoljena uporaba pesticidov na proizvodih bi morala biti posledično 
umaknjena, tudi če bi bili varni za potrošnike. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 101 
Člen 16 a (novo) 
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 Člen 16 a 

Skupne mejne vrednosti 

V skladu s postopkom iz člena 45 (2) in v 
skladu s pogoji, določenimi v členu 14, se 

določijo skupne mejne vrednosti za 
prisotnost več pesticidnih ostankov v hrani 

in krmi. Če so skupne mejne vrednosti 
presežene, veljajo členi 18, 19 in 20, kot je 

ustrezno.  

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 40, sprejet v prvi obravnavi. Odstotek živil v EU, ki 
vsebujejo ostanke več kot enega pesticida, se je v letih od 1998 do 2000 povečal s 13 % na 21 
%. V poročilu o spremljanju ostankov pesticidov za leto 2002, ki ga je objavil Urad za 
prehrano in veterinarstvo (FVO), je zapisano, da se zlasti povečuje število vzorcev, ki 
vsebujejo štiri ali več pesticidov. Učinki posameznih snovi na človeško telo so lahko 
kumulativni (na primer v primeru različnih organofosfatov) ali pa njihov medsebojni vpliv 
učinek še okrepi. Pristop, ki temelji samo na posameznih mejnih vrednostih ostankov, ne 
upošteva trenutnih ravni ostankov ali zahtev preventivnega zdravstvenega varstva. 
 
Uredba mora torej zagotavljati skupne mejne vrednosti, ki se dobijo na primer tako, da se 
seštejejo „mejne vrednosti ravni porabe“ posameznih snovi. Če je skupna mejna vrednost 
presežena, je treba proizvod umakniti s trga, tako kot je proizvod umaknjen, če je presežena 
posamezna mejna vrednost. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 102 
Člen 22, odstavek 2a (novo) 

 2a. MVO se določijo na najnižji stopnji, ki 
se lahko doseže v vseh državah članicah na 
osnovi dobre kmetijske prakse in ob 
upoštevanju načel integriranega varstva 
rastlin pred škodljivci. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 49, sprejet v prvi obravnavi. Uporabi se načelo 
previdnosti, mejne vrednosti ostankov pa se določijo na najnižje razumne vrednosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 103 
Člen 23, točka (a) 

 (a) DKP; (a) DKP (dobra kmetijska praksa), 
najboljša kmetijska praksa, ki je na voljo in 
temelji na integriranem nadzoru, daje 
prednost alternativnim metodam in praksi 
zaščite pridelkov pred uporabo kemičnih 
proizvodov za določanje posameznih MVO; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Sprememba, ki usklajuje besedilo z drugimi spremembami, predlaganimi v zvezi z vprašanjem 
dobre kmetijske prakse; ref. sprememba k členu 3(2)(a). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 104 
Člen 23, točka (c a) (novo) 

   (c a) razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, vključno s pregledom 
specializiranih publikacij zadnjih 10 let o 
zadevnih proizvodih za zaščito rastlin in 
njihovih ostankov; še posebno je treba 
upoštevati imunotoksičnost, endokrine 
motnje, reproduktivno toksičnost in učinke 
majhnih odmerkov. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog sprememb 33 in 36, sprejet v prvi obravnavi. 

Se poskuša uskladiti besedilo s spremembo, razvrščeno v člen 7(1)(d a) (nov). 

Toksikološki preskusi za ugotavljanje (nevroloških, imunotoksikoloških, hormonskih in 
onkoloških) poznejših posledic izpostavljenosti v ključnih fazah razvoja (v maternici in v 
otroštvu) za vrednotenje aktivnih snovi in proizvodov zdaj niso potrebni.  
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 105 
Člen 24, odstavek 1, uvodni stavek 

 1. Organ mora Komisiji na zahtevo 
Komisije zagotoviti utemeljeno mnenje o 
morebitnih tveganjih za zdravje potrošnikov, 
ki izhajajo iz: 

Organ mora Komisiji zagotoviti utemeljeno 
mnenje o morebitnih tveganjih za zdravje 
potrošnikov, ki izhajajo iz:  

Or. fr 

Obrazložitev 

Zagotovljena mora biti neodvisnost organa pri pripravi njegovega mnenja. To pa seveda ne 
posega v pravico Komisije, da zahteva, da organ pripravi svoje mnenje. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 106 
Člen 24, odstavek 1, uvodni stavek 

1. Organ mora Komisiji na zahtevo 
Komisije zagotoviti utemeljeno mnenje o 
morebitnih tveganjih za zdravje potrošnikov, 
ki izhajajo iz: 

1. Organ mora Komisiji zagotoviti 
utemeljeno mnenje o morebitnih tveganjih 
za zdravje potrošnikov, ki izhajajo iz: 

Or. en 

Obrazložitev 

Organ mora ovrednotiti podatke, ki mu jih posredujejo države članice, in to ne samo na 
zahtevo Komisije. Ta sprememba delno ponovno navaja izvirnik predloga Komisije (člen 25 v 
COM (2003) 117). 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 107 
Člen 25 

 Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 

 Ob upoštevanju mnenja organa se določijo 
začasne mejne vrednosti za aktivne snovi iz 
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vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 

člena 23 in navedejo v Prilogi III na podlagi 
člena 22(1) ali pa se aktivne snovi, kjer je to 
primerno, vključijo v Prilogo IV na podlagi 
člena 5(1). Začasne MVO se določijo na 
najnižji stopnji, ki se lahko doseže v vseh 
državah članicah na osnovi dobre kmetijske 
prakse in ob upoštevanju načel 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Prvi del: se poskuša uskladiti s predlogom spremembe člena 24. 

Drugi del: ponovno se vstavi predlog spremembe 49, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 108 
Člen 25 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 
Začasne MVO se določijo na najnižji 
stopnji, ki se lahko doseže v vseh državah 
članicah na osnovi dobre kmetijske prakse 
in ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta sprememba je zasnovana na podlagi spremembe 15, ki jo je podal poročevalec, ko je 
dodal načela integriranega varstva rastlin pred škodljivci. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 109 
Člen 25 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 
Začasne MVO se določijo na najnižji 
stopnji, ki se lahko doseže v vseh državah 
članicah na osnovi dobre kmetijske prakse 
in ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj je okrepiti sklice na dosežke obstoječe prakse in potrditi dobro kmetijsko prakso. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi 

Predlog spremembe 110 
Člen 25 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 

Ob upoštevanju mnenja organa, če se tako 
mnenje zahteva, se določijo začasne mejne 
vrednosti za aktivne snovi iz člena 23 in 
navedejo v Prilogi III na podlagi člena 22(1) 
ali pa se aktivne snovi, kjer je to primerno, 
vključijo v Prilogo IV na podlagi člena 5(1). 
Začasne MVO se določijo na najnižji 
stopnji, ki se lahko doseže v vseh državah 
članicah na osnovi dobre kmetijske prakse 
in ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno vložena sprememba 49 iz prve obravnave (ki jo je sprejela Komisija). 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 111 
Člen 26, odstavek 1 

 1. Države članice zaradi skladnosti s to 
Uredbo izvajajo, brez vpliva na Direktivo 
96/23/ES, uradni nadzor nad ostanki 
pesticidov v skladu z ustreznimi določbami 
pravnega reda Skupnosti, ki se nanašajo na 
uradni nadzor hrane in krmil.   

 1. Države članice zaradi skladnosti s to 
Uredbo izvajajo, brez vpliva na Direktivo 
96/23/ES, uradni nadzor nad ostanki 
pesticidov na vseh ravneh distribucijske 
verige, na carinskih uradih in v 
distribucijskih centrih v skladu z ustreznimi 
določbami pravnega reda Skupnosti, ki se 
nanašajo na uradni nadzor hrane in krmil.   

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 54, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 112 
Člen 26, odstavek 2 

2. Nadzor ostankov pesticidov obsega 
predvsem jemanje vzorcev, analizo vzorcev 
ter določanje prisotnih pesticidov in 
ugotavljanje vrednosti njihovih ostankov. 

2. Nadzor ostankov pesticidov obsega 
predvsem jemanje vzorcev, analizo vzorcev 
ter določanje prisotnih pesticidov in 
ugotavljanje vrednosti njihovih ostankov. To 
spemljanje se mora izvajati na vseh ravneh 
distribucijske verige, na carinskih uradih, v 
distribucijskih centrih in še zlasti na mestu, 
kjer potrošnik prevzame proizvod. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 54, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je, da se 
vrednost ostankov spremlja ne samo v zgodnjih fazah prehranjevalne verige, ampak tudi na 
mestu, kjer potrošnik prevzame proizvod. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 113 
Člen 26, odstavek 2 

 2. Nadzor ostankov pesticidov obsega 
predvsem jemanje vzorcev, analizo vzorcev 
ter določanje prisotnih pesticidov in 
ugotavljanje vrednosti njihovih ostankov. 

2. Nadzor ostankov pesticidov obsega 
predvsem jemanje vzorcev, analizo vzorcev 
ter določanje prisotnih pesticidov in 
ugotavljanje vrednosti njihovih ostankov. 
Nadzor se mora izvajati predvsem na 
mestu, kjer potrošnik prevzame proizvod. 

Or. da 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira 

Predlog spremembe 114 
Člen 28, odstavek 1 

1. Metode analize ostankov pesticidov 
morajo biti v skladu s pogoji, določenimi v 
ustreznih predpisih pravnega reda Skupnosti, 
ki se nanašajo na uradni nadzor hrane in 
krmil.  
 

1. Metode analize ostankov pesticidov 
morajo biti v skladu s pogoji, določenimi v 
ustreznih predpisih pravnega reda Skupnosti, 
ki se nanašajo na uradni nadzor hrane in 
krmil. Dovoljenja za pesticide, za katere ni 
ustreznega postopka odkrivanja ali ki niso 
redno spremljana, se ukinejo. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 56, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bart Staes in Caroline Lucas 

Predlog spremembe 115 
Člen 28, odstavek 1a (novo) 

 1a. Dovoljenja za pesticide, za katere ni 
ustreznega postopka odkrivanja ali ki niso 
redno spremljana, se ukinejo. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 56, sprejet v prvi obravnavi. Od približno 800 aktivnih 
snovi, ki so trenutno dovoljene v EU, jih za veliko od njih ne obstaja dovolj občutljivih 
postopkov odkrivanja, ali pa teh postopkov sploh ni. S trenutno metodo, sestavljeno iz več 
postopkov za analizo pesticidov, se praviloma odkrije samo približno 200 aktivnih snovi. 
Nekaj dodatnih snovi se lahko odkrije s posameznimi postopki. Spremljanje ostankov 
pesticidov v EU torej ne more odkriti pomembnega števila pesticidov, ki se lahko pojavljajo 
kot ostanki v živilih. 

Poleg tega pa je število snovi, ki se zdaj spremljajo, precej pod mogočo analitično mejo. Leta 
2001 so države članice EU v povprečju spremljale samo 161 od 800 dovoljenih snovi. 
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