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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 259
Člen 6, točka (e)

(e) načinom uporabe; (e) načinom in pogoji uporabe;

Or. pl

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela obravnavati le načina uporabe fitofarmacevtskih sredstev, vendar tudi 
pogoje, pod katerimi se uporabljajo.

Zadnja točka tega člena se nanaša na posebne pogoje, vendar ne omenja tipičnih pogojev 
uporabe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 260
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1

Agencija je odgovorna za usklajevanje 
postopka odobritve.
Pri tem se Agencija zanaša na pristojne 
organe držav članic.

Zahtevek za odobritev aktivne snovi ali za 
spremembo pogojev za odobritev 
proizvajalec aktivne snovi predloži državi 
članici (v nadaljnjem besedilu „država 
članica poročevalka“), skupaj s popolno 
dokumentacijo in njenim povzetkom, kot je 
določeno v členu 8(1) in (2), ali izjavo o 
dostopnosti takšne dokumentacije ali na 
podlagi znanstvene obrazložitve utemelji, 
zakaj nekaterih delov te dokumentacije ne
more predložiti, ter dokaže, da aktivna snov 
izpolnjuje merila za odobritev iz člena 4.

Zahtevek za odobritev aktivne snovi ali za 
spremembo pogojev za odobritev 
proizvajalec aktivne snovi predloži Agenciji, 
skupaj s popolno dokumentacijo in njenim 
povzetkom, kot je določeno v členu 8(1) 
in (2), ali izjavo o dostopnosti takšne 
dokumentacije ali na podlagi znanstvene 
obrazložitve utemelji, zakaj nekaterih delov 
te dokumentacije ne more predložiti, ter 
dokaže, da aktivna snov izpolnjuje merila za 
odobritev iz člena 4. Agencija o prejetih 
zahtevkih obvesti pristojne organe držav 
članic.
Država članica lahko izbere aktivno snov, 
za katero je Agencija prejela zahtevek za 
odobritev, da tako postane pristojni organ 
za namene členov 9 in 11 (v nadaljnjem 
besedilu „država članica poročevalka“).
Če dve ali več držav članic izrazi zanimanje 
za vlogo države članice poročevalke in se 
ne morejo dogovoriti, katera bo prevzela to 
pristojnost, se država članica poročevalka 
določi v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 76(3).
Odločitev temelji na objektivnih merilih, 
kot so geografski, kmetijski in podnebni 
pogoji, zlasti glede ciljnih organizmov, 
izvajanje in nepristranskost pristojnega 
organa ter referenčnega laboratorija, 
odsotnost interesov, povezanih s 
proizvodnimi podjetji.

Or. en
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Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 45, ki ga je vložil poročevalec.

Industrijski sektor ne bi smel imeti pravice do izbire države članice poročevalke. Zahtevke bi 
bilo treba poslati Agenciji, države članice pa bi se morale med seboj dogovoriti, katera od 
njih bo postala država članica poročevalka. Nesoglasja bi bilo treba reševati s postopkom 
komitologije na podlagi objektivnih meril.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos 
+ Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 261
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

1a. Fizična ali pravna oseba s stalnim 
bivališčem oziroma sedežem zunaj 
Skupnosti, ki vloži zahtevek, imenuje 
fizično ali pravno osebo s stalnim 
bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, 
da kot njen edini zastopnik izpolnjuje 
obveznosti proizvajalcev v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Člen 70 te uredbe zahteva, da izpolnjevanje ukrepov v skladu s to uredbo ne posega v splošno 
civilno in kazensko odgovornost proizvajalca v državah članicah. Predlog spremembe si 
prizadeva za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce, tudi za tiste, ki 
imajo sedež izven Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 262
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) podatke v zvezi z eno ali več
reprezentativnimi rabami vsaj enega
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov, na splošno razširjenem 
posevku na vsakem območju, ki dokazujejo, 
da so izpolnjene zahteve iz člena 4; kadar pa 
predloženi podatki ne zajemajo vseh 

(a) podatke v zvezi vsemi reprezentativnimi 
rabami vsaj petih fitofarmacevtskih 
sredstev, ki vsebujejo aktivno snov, 
vključno s sredstvi za površinsko zaščito 
semen, če je ta uporaba predvidena, na 
splošno razširjenem posevku na vsakem 
območju, ki dokazujejo, da so izpolnjene 
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območij ali zadevajo posevek, ki ni splošno 
razširjen, pa je treba takšen pristop 
utemeljiti; 

zahteve iz člena 4; kadar pa predloženi 
podatki ne zajemajo vseh območij ali 
zadevajo posevek, ki ni splošno razširjen, pa 
je treba takšen pristop utemeljiti; 

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev kot pri členu 4(4). Poleg tega so snovi, ki se uporabljajo za površinsko zaščito 
semen (na primer fipronil in imidakloprid), dokazano zelo strupene za čebele in predstavljajo 
okoljske probleme, ki pri oceni tveganja niso bili predvideni, zato je treba v uredbo vključiti 
to določbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 263
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) podatke v zvezi z eno ali več
reprezentativnimi rabami vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje
aktivno snov, na splošno razširjenem 
posevku na vsakem območju, ki dokazujejo, 
da so izpolnjene zahteve iz člena 4; kadar pa 
predloženi podatki ne zajemajo vseh 
območij ali zadevajo posevek, ki ni splošno 
razširjen, pa je treba takšen pristop 
utemeljiti; 

(a) podatke v zvezi z vsemi 
reprezentativnimi rabami vseh 
fitofarmacevtskih sredstev in formulacij, ki 
vsebujejo aktivno snov, na splošno 
razširjenem posevku na vsakem območju, ki 
dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz 
člena 4; kadar pa predloženi podatki ne 
zajemajo vseh območij ali zadevajo posevek, 
ki ni splošno razširjen, pa je treba takšen 
pristop utemeljiti;

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(4) in spremno 
obrazložitvijo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 264
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) podatke v zvezi z eno ali več 
reprezentativnimi rabami vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 

(a) podatke v zvezi z eno ali več 
reprezentativnimi rabami vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
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aktivno snov, na splošno razširjenem 
posevku na vsakem območju, ki dokazujejo, 
da so izpolnjene zahteve iz člena 4; kadar pa 
predloženi podatki ne zajemajo vseh 
območij ali zadevajo posevek, ki ni splošno 
razširjen, pa je treba takšen pristop 
utemeljiti; 

aktivno snov, na splošno razširjenem 
posevku v vsaki državi članici, ki 
dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz 
člena 4; kadar pa predloženi podatki ne 
zajemajo vseh držav članic ali zadevajo 
posevek, ki ni splošno razširjen, pa je treba 
takšen pristop utemeljiti; 

Or. nl

Obrazložitev

Delitev po območjih ni primerna za namene registracije, saj podnebni, biološki in vodni 
pogoji v različnih državah znotraj predlaganih območij niso primerljivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 265
Člen 8, odstavek 2

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

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

Or. el

Obrazložitev

Razpoložljive podatke je treba predložiti in oceniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 266
Člen 8, odstavek 3, pododstavek 2

Zahteve po podatkih iz člena 8(1) se 
opredelijo v uredbah, ki se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 76(2), skupaj z
vključitvijo zahtev za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva v prilogi II in III 
k Direktivi 91/414/EGS s kakršnimi koli 

Zahteve po podatkih iz člena 1(1) se 
določijo v uredbah, ki se sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 76(2), skupaj s 
prenosom zahtev za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva v prilogi II in III 
k Direktivi 91/414/EGS s kakršnimi koli 
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potrebnimi spremembami. Podobne zahteve 
po podatkih se opredelijo za varovala in 
sinergiste v skladu s postopkom iz 
člena 76(3).

spremembami, potrebnimi zaradi 
spremembe direktive v uredbo. Podobne 
zahteve po podatkih se opredelijo za 
varovala in sinergiste v skladu s postopkom 
iz člena 251 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 50. 

Natančnejša opredelitev besedila.. Sprejetje direktive o zahtevah po podatkih v postopku 
svetovanja bi se moralo omejiti zgolj na prenos obstoječih zahtev. S tem se zagotovi potrebna 
osnova za oceno aktivnih snovi po prehodu s trenutno veljavne direktive na novo uredbo. 
Spremembe bi morale biti omejene na redakcijske spremembe. To velja toliko bolj, ker bi bilo 
treba zahteve po podatkih v kratkem sprejeti s postopkom soodločanja (glej predlog 
spremembe člena 75), saj so bistven element te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 267
Člen 8, odstavek 3 a (novo)

3a. Vlagatelj dokumentaciji priloži vso 
strokovno pregledano javno dostopno 
znanstveno literaturo o aktivnih snoveh in 
njihovih metabolitih v zvezi z negativnimi 
stranskimi učinki na zdravje, okolje in 
neciljne vrste. 

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelj mora zbrati in povzeti vso razpoložljivo znanstveno literaturo o posamezni snovi. To 
bo koristilo nepričakovanim učinkom pri čebelah, ki niso odkriti pri oceni tveganja, ampak so 
vsesplošno dokazani v znanstveni literaturi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 268
Člen 9, odstavek 2, pododstavek 1

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

člena 8, države članice o tem obvestijo 
vlagatelja in za njihovo predložitev določijo 
rok, ki ne presega treh mesecev.

Or. el

Obrazložitev

Treba je določiti rok za dodajanje manjkajočih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß in 
Marianne Thyssen

Predlog spremembe 269
Člen 11, odstavek 1, pododstavka 1 in 2

1. V dvanajstih mesecih po datumu 
uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Agenciji predloži poročilo (v 
nadaljnjem besedilu „osnutek poročila o 
oceni“), v katerem oceni, ali je verjetno, da 
bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 4.

1. Država članica poročevalka lahko začne 
z ocenjevanjem poročil o poskusih in 
študijah, takoj ko jih predloži vlagatelj, med 
drugim tudi pred datumom uradnega 
obvestila iz prvega pododstavka člena 9(3). 
V osmih mesecih po datumu uradnega 
obvestila iz prvega pododstavka člena 9(3) 
država članica poročevalka pripravi in 
Agenciji predloži poročilo (v nadaljnjem 
besedilu „osnutek poročila o oceni“), v 
katerem oceni, ali je verjetno, da bo aktivna 
snov izpolnila zahteve iz člena 4.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo. 

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi razumen rok, v katerem 
jih mora vlagatelj predložiti. V tem primeru 
se obdobje osmih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Začetek ocenjevanja razpoložljivih informacij še preden je dokumentacija popolna bo 
pospešilo dostop novih in inovativnih sredstev v promet. Država članica poročevalka zato ne 
bi smela porabiti več kot osem mesecev za izdajo svojega poročila o pregledu, čim bo 
ocenjevanje trenutnih aktivnih snovi v skladu z Direktivo 91/414/EGS zaključeno.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 270
Člen 11, odstavek 1, pododstavka 1 in 2

1. V dvanajstih mesecih po datumu 
uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Agenciji predloži poročilo (v 
nadaljnjem besedilu „osnutek poročila o 
oceni“), v katerem oceni, ali je verjetno, da 
bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 4.

1. V osmih mesecih po datumu uradnega 
obvestila iz prvega pododstavka člena 9(3) 
država članica poročevalka pripravi in 
Agenciji predloži poročilo (v nadaljnjem 
besedilu „osnutek poročila o oceni“), v 
katerem oceni, ali je verjetno, da bo aktivna 
snov izpolnila zahteve iz člena 4. Država 
članica poročevalka lahko začne z 
ocenjevanjem, takoj ko prejme prvi 
zahtevek.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo. 

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti skupaj z morebitnimi 
zahtevami v zvezi z varstvom podatkov v 
skladu s členom 56. V tem primeru se 
obdobje osmih mesecev podaljša za dodatno 
časovno obdobje, ki ga odobri država 
članica. O tem obvesti Komisijo in 
Agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Če sme država članica poročevalka z ocenjevanjem poročil o poskusih in študijah začeti še 
preden je dokumentacija popolna, za izdajo svojega poročila o pregledu ne bi smela porabiti 
več kot osem mesecev od datuma uradnega obvestila. Poleg tega bi vlagatelj moral imeti 
možnost, da za dodatne informacije zahteva varstvo podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 271
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 1

1. V dvanajstih mesecih po datumu 
uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Agenciji predloži poročilo (v 
nadaljnjem besedilu „osnutek poročila o 
oceni“), v katerem oceni, ali je verjetno, da 
bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 4.

1. V desetih mesecih po datumu uradnega 
obvestila iz prvega pododstavka člena 9(3) 
država članica poročevalka pripravi in 
Agenciji predloži poročilo (v nadaljnjem 
besedilu „osnutek poročila o oceni“), v 
katerem oceni, ali je verjetno, da bo aktivna 
snov izpolnila zahteve iz člena 4.
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Or. el

Obrazložitev

Izvedljivo in zaželeno je skrajšanje roka, v katerem država članica poročevalka predloži 
poročilo o oceni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 272
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 3 a (novo)

Država članica poročevalka predloži 
Komisiji in Agenciji poročilo, v katerem so 
opredeljeni vsi načini uporabe, ki so bili 
ocenjeni in so glede na zahteve iz člena 29 
primerni za registracijo.
Poročilo po potrebi vsebuje tudi predlog o 
določitvi začasnih dopustnih mejnih 
vrednosti na podlagi člena 15.1(b) Uredbe 
396/2005.
Agencija v enem mesecu od prejema 
poročila države članice objavi svoje mnenje 
o predlaganih začasnih najvišjih mejnih 
vrednostih.

Or. de

Obrazložitev

Snov je treba odobriti takoj, ko se pokažejo prvi varni načini uporabe. Tak postopek kmetom 
omogoča, da začnejo prej uporabljati inovativne proizvode. Poleg tega omogoča hitro ali 
zgodnjo določitev začasnih najvišjih mejnih vrednosti v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 273
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Država članica poročevalka Komisiji in 
Agenciji predloži tudi poročilo, v katerem
navede vse načine uporabe, ki so bili 
ocenjeni in ki so sprejemljivi za 
registracijo, v skladu z zahtevami iz člena 
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29. 
Poročilo po potrebi vključuje tudi predlog 
za določitev začasnih mejnih vrednosti 
ostankov v skladu s členom 15(1)(b) Uredbe 
(ES) št. 396/2005.
Agencija svoje mnenje o predlaganih 
začasnih mejnih vrednostih ostankov 
zagotovi v enem mesecu od prejema 
poročila od države članice poročevalke.

Or. en

Obrazložitev

Snovi bi bilo treba odobriti že ob ugotovitvi prvih varnih načinov uporabe. Tako bodo 
kmetom prej na voljo nova in inovativna sredstva.  Prav tako bo mogoče zgodaj določiti 
začasne mejne vrednostih ostankov za EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 274
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 2

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

Če Agencija potrebuje dodatno 
posvetovanje s strokovnjaki, kot je določeno 
v odstavku 1, določi rok za zaključek 
posvetovanja. V tem primeru se obdobje 
devetdesetih dni podaljša za dodatno 
obdobje, ki ga odobri Agencija. O tem 
obvesti Komisijo in države članice.

Or. en

Obrazložitev

Če je za zaključek posvetovanja potrebno več časa, bi moralo biti podaljšanje navedenega 
obdobja jasno navedeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 275
Člen 12, odstavek 3, pododstavek 1
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3. Če Agencija potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje devetdesetih dni iz odstavka 2 
podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri 
Agencija. O tem obvesti Komisijo in države 
članice.

3. Če Agencija potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje devetdesetih dni iz odstavka 2 
podaljša za dodatno obdobje, ki ga odobri 
Agencija, in za čas, ki ga država članica 
poročevalka potrebuje za oceno teh 
informacij v svojem osnutku poročila o 
oceni. Agencija o tem obvesti Komisijo in 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

EFSA ima pomemben vpliv na oceno aktivnih snovi, saj sprejme sklep o njihovi odobritvi oz. 
tega ne stori. EFSA je treba za izvedbo natančne ocene zagotoviti dovolj časa. Trenutno ima 
EFSA na voljo 10 mesecev za sprejem sklepa. Komisija predlaga skrajšanje tega obdobja za 3 
mesece, kar pa bi lahko šlo na račun ustrezne ocene, zato bi morala v primerih, ko mora 
EFSA potrebuje dodatne informacije, obstajati možnost za „zaustavitev ure“. Te informacije 
bi morala nato oceniti država članica poročevalka, saj najbolje pozna dokumentacijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 276
Člen 12, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)

Če mora Agencija organizirati posvetovanje 
strokovnjakov, se obdobje devetdesetih dni 
iz odstavka 2 podaljša za čas, ki je potreben 
za to posvetovanje. O tem obvesti Komisijo 
in države članice.

Or. en

Obrazložitev

EFSA igra ključno vlogo pri oceni aktivnih snovi, saj sprejme sklep o njihovi odobritvi oz. 
tega ne stori. EFSA je treba za izvedbo natančne ocene zagotoviti dovolj časa. V nekaterih 
primerih je morda potrebno, da se EFSA za zagotovitev tega posvetuje s strokovnjaki, kar 
lahko zahteva dodaten čas, zato bi morala v primerih, ko mora EFSA organizirati 
posvetovanje s strokovnjaki, obstajati možnost za „zaustavitev ure“.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 277
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija v treh mesecih po prejemu 
poročila iz člena 11(1) in ob upoštevanju 
mnenja Agencije o dopustnih mejnih 
vrednostih:
(a) predloži predlog za omejeno odobritev 
aktivnih snovi, ki navaja:
• načine uporabe, ki jih je mogoče odobriti, 
in
• obdobje, za katero je način uporabe lahko 
odobren, ki ne presega petih mesecev;
(b) izoblikuje predlog za določitev začasnih 
najvišjih mejnih vrednosti v skladu z 
določbami člena 15(1)(b) Uredbe 396/2005.

Or. de

Obrazložitev

Usklajeni postopki odobritve novih snovi zagotavljajo, da imajo kmetje hitro dostop do novih 
in inovativnih proizvodov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 278
Člen 13 a (novo)

Člen 13a
Omejena registracija

Komisija v treh mesecih po prejemu 
poročila, omenjenega v členu 11(1), in ob 
upoštevanju mnenja Agencije o 
predlaganih mejnih vrednostih ostankov:
(a) predstavi predlog za omejeno 
registracijo aktivne snovi, v katerem določi:

• uporabe, ki se jih sme registrirati,

• časovno obdobje za registracijo, ki ne sme 
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biti daljše od 5 let;

(b) predstavi predlog za določitev začasnih 
mejnih vrednosti ostankov v skladu z 
določbami iz člena 15(1)(b) Uredbe (ES) št. 
396/2005.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 279
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Merila iz člena 4 so izpolnjena, kadar je bilo 
to ugotovljeno v zvezi z eno ali več
reprezentativnimi rabami vsaj enega
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje to 
aktivno snov.

Merila iz člena 4 so izpolnjena, kadar je bilo 
to ugotovljeno v zvezi z vsemi 
reprezentativnimi rabami vseh 
fitofarmacevtskih sredstev in formulacij, ki 
vsebujejo to aktivno snov.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(4) in spremno 
obrazložitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 280
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Merila iz člena 4 so izpolnjena, kadar je bilo 
to ugotovljeno v zvezi z eno ali več
reprezentativnimi rabami vsaj enega
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje to 
aktivno snov.

Merila iz člena 4 so izpolnjena, kadar je bilo 
to ugotovljeno v zvezi z vsemi 
reprezentativnimi rabami vsaj petih 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to 
aktivno snov.

Or. en
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Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(4) in spremno 
obrazložitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 281
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Nacionalni odobritveni organ izda 
dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
velja v vsej Evropi.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 282
Člen 20

1. Uredba se sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 76(3), če:

1. Ustrezno utemeljena uredba se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 76(3), če:

(a) se odobritev aktivne snovi obnovi, kadar 
je to primerno, pod pogoji in omejitvami; ali

(a) se odobritev aktivne snovi obnovi, kadar 
je to primerno, pod pogoji in omejitvami; ali

(b) se odobritev aktivne snovi ne obnovi. (b) se odobritev aktivne snovi ne obnovi.

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve to dovoljujejo, Uredba iz 
odstavka 1 zagotovi podaljšan rok za porabo 
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev, 
ki ne bo posegal v običajno obdobje 
uporabe fitofarmacevtskega sredstva.

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve niso povezani z varovanjem 
zdravja in okolja, Uredba iz odstavka 1 
zagotovi podaljšan rok za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev, ki ne 
traja dlje kot eno sezono.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 283
Člen 20, odstavek 2
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2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve to dovoljujejo, Uredba iz 
odstavka 1 zagotovi podaljšan rok za porabo 
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev, 
ki ne bo posegal v običajno obdobje 
uporabe fitofarmacevtskega sredstva.

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve ne zadevajo varovanja zdravja in 
okolja, Uredba iz odstavka 1 zagotovi 
podaljšan rok za porabo zalog zadevnih 
fitofarmacevtskih sredstev, ki ne traja dlje 
kot eno leto. Proizvajalci po tem obdobju 
zagotovijo varno odstranitev preostalih 
zalog.

Or. en

Obrazložitev

Rok za porabo zalog fitofarmacevtskih sredstev ne bi smel biti daljši kot eno leto. Proizvajalci 
bi morali po tem obdobju zagotoviti varno odstranitev svojih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 284
Člen 20, odstavek 2

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve to dovoljujejo, Uredba iz 
odstavka 1 zagotovi podaljšan rok za porabo 
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev,
ki ne bo posegal v običajno obdobje 
uporabe fitofarmacevtskega sredstva.

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve niso povezani z varovanjem 
zdravja ljudi in živali ter okolja, Uredba iz 
odstavka 1 zagotovi podaljšan rok za porabo 
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev, 
ki ne traja dlje kot eno sezono. Kadar so 
razlogi za zavrnitev podaljšanja odobritve 
povezani z varovanjem zdravja ljudi in 
živali ter okolja, se za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ne 
določi roka, vsa prodaja in uporaba teh 
sredstev pa se prenehata takoj, ko se 
sprejme odločitev o zavrnitvi podaljšanja.

Or. en

Obrazložitev

Kjer odobritev ni bila podaljšana zaradi pomislekov v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali 
živali oziroma okolja, bi se morali prodaja in uporaba tovrstnih pesticidov takoj prenehati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 285
Člen 20, odstavek 2 a (novo)

2a. Ob prepovedi ali preklicu odobritve iz 
zdravstvenih ali okoljskih razlogov, je treba 
fitofarmacevtsko sredstvo nemudoma 
odstraniti.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 286
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi. 

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi in ustrezno 
upošteva zahteve za pregled držav članic, 
Evropskega parlamenta in drugih
zainteresiranih strani, na podlagi 
najnovejših znanstvenih dognanj in 
tehničnih dosežkov ter spremljanja 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednosti postopka in za uskladitev predloga s previdnostnim načelom. 
Predlog spremembe si tudi prizadeva zagotoviti, da bi odločitve upoštevale najnovejša 
znanstvena dognanja in tehnične dosežke, kot je določeno v členu 4(1) predlaganega besedila, 
in načelo, da je treba zagotoviti visok standard varstva, kot je določeno v uvodni izjavi 21. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 287
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi. 

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi in ustrezno 
upošteva zahteve za pregled držav članic, 
Evropskega parlamenta in drugih 
zainteresiranih strani, na podlagi 
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najnovejših znanstvenih dognanj in 
tehničnih dosežkov ter spremljanja 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednosti postopka in za uskladitev predloga s previdnostnim načelom. 
Predlog spremembe si tudi prizadeva zagotoviti, da bi odločitve upoštevale najnovejša 
znanstvena dognanja in tehnične dosežke, kot je določeno v členu 4(1) predlaganega besedila, 
in načelo, da je treba zagotoviti visok standard varstva, kot je določeno v uvodni izjavi 21. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 288
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi. 

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi in ustrezno 
upošteva zahteve za pregled držav članic, 
Evropskega parlamenta in drugih 
zainteresiranih strani, podprte z ustreznimi 
znanstvenimi dokazi. 

Or. en

Obrazložitev

Za večjo preglednost postopka in za uskladitev predloga s previdnostnim načelom, načelom, 
da se odločitve sprejema ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dognanj in tehničnih 
dosežkov, kot je opredeljeno v členu 4(1) predlaganega besedila, in načelom, da je treba 
ohranjati visok standard varstva (uvodna izjava 21).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 289
Člen 21, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Komisija pregleda odobritev aktivne snovi, 
če nekateri znaki kažejo, da so cilji, 
določeni v skladu s členom 4(1)(a)(iv) in 
(b)(i) ter členom 7(2) in (3) Direktive 
2000/60/ES, ogroženi.
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 290
Člen 22, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 se aktivna snov, 
ki izpolnjuje merila iz člena 4, odobri za 
največ 15 let, kadar se lahko pričakuje, da
bo fitofarmacevtsko sredstvo, ki to snov 
vsebuje, povzročilo le majhno tveganje za
zdravje ljudi in živali ter za okolje, kot je 
določeno v členu 46(1).

1. Z odstopanjem od člena 5 se aktivna snov, 
ki izpolnjuje merila iz člena 4, odobri za 
največ 15 let, kadar ne bo škodljivo vplivala 
na zdravje ljudi in živali ter na okolje, kot je 
določeno v členu 46(1). 

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da lahko med aktivne snovi z majhnim tveganjem štejemo aktivne snovi, ki 
nimajo škodljivih vplivov na ljudi, živali ali okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 291
Člen 22, odstavek 2 a (novo)

2a. Sedanje odstopanje ne velja za aktivne 
snovi, ki izpolnjujejo merila, našteta v 
Prilogi II, za odobritev aktivnih snovi in za 
odobritev snovi, ki jih je treba nadomestiti, 
ter veljajo samo za snovi, ki so bile 
odobrene za uporabo v ekološkem 
kmetijstvu.

Or. en

Obrazložitev

Vse snovi, ki niso razvrščene kot pogojno nevarne snovi, bi lahko razvrstili kot „aktivne snovi 
z majhnim tveganjem“. Ta predlog spremembe omejuje število snovi z majhnim tveganjem na 
tiste, ki so bile odobrene za uporabo v ekološkem kmetijstvu, in podjetja spodbuja k razvoju 
„zelenih“ snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 292
Člen 24, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
se aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, odobri za največ sedem let, če so 
ostale že odobrene aktivne snovi veliko 
manj strupene za potrošnike ali delavce ali 
predstavljajo veliko manjše tveganje za 
okolje. Pri ocenjevanju se upoštevajo 
merila iz točke 4 Priloge II.

1. Aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz člena 
4, se odobri kot „snov, ki jo je treba 
nadomestiti“, če izpolnjuje enega ali več 
meril iz točke 4 Priloge II.

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

Or. en

Obrazložitev

Ker „snovi, ki jih je treba nadomestiti“ izpolnjujejo varnostne zahteve, določene v členu 4, 
obdobja za njihovo odobritev ne bi smela biti omejena na 7 let. Pregled snovi na vsakih 
sedem let ni potreben, saj uredba predvideva, da je odobritve mogoče kadar koli pregledati 
(gl. člen 21.1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 293
Člen 24, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5 in člena 14(2) 
se aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, odobri za največ sedem let, če so 
ostale že odobrene aktivne snovi veliko 
manj strupene za potrošnike ali delavce ali 
predstavljajo veliko manjše tveganje za 
okolje. Pri ocenjevanju se upoštevajo merila 
iz točke 4 Priloge II.

1. Aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz člena 
4 in merila iz točke 4 Priloge II, se opredeli 
in odobri kot „snov, ki jo je treba 
nadomestiti”.

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

Obdobje veljavnosti odobritve je deset let. 
Določbe člena 14(2) se ne uporabljajo.

Or. es

Obrazložitev

Pri opredelitvi aktivnih snovi, ki jih je treba nadomestiti, je pomembno, da so izpolnjena 
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merila iz osnutka uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 294
Člen 27

Prepoved Pomožne snovi
1. Pomožna snov v formulaciji se prepove, 
če je bilo ugotovljeno, da:

1. Pomožna snov v formulaciji se ne odobri, 
če je bilo ugotovljeno, da:

(a) njeni ostanki, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin, 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali živali, 
podzemno vodo ali okolje; ali

(a) njeni ostanki, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin, 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali živali, 
podzemno vodo ali okolje; ali

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju realnih običajnih pogojev 
uporabe, škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali 
živali ali nesprejemljivo vpliva na rastline, 
rastlinske proizvode ali okolje.

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju realnih običajnih pogojev 
uporabe, škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali 
živali ali nesprejemljivo vpliva na rastline, 
rastlinske proizvode ali okolje.

2. Pomožne snovi v formulaciji, 
prepovedane v skladu z odstavkom 1, se 
vključijo v Prilogo III skladno s postopkom 
iz člena 76(3).

2. Pomožne snovi v formulaciji, odobrene v 
skladu z odstavkom 1, se vključijo v 
Prilogo III skladno z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a).

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 295
Člen 27, odstavek 1, točki (a) in (b)

(a) njeni ostanki, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin, 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali živali, 
podzemno vodo ali okolje; ali

(a) pomožna snov v formulaciji ali njeni 
ostanki, kot posledica uporabe v skladu z 
dobro prakso varstva rastlin, škodljivo 
vplivajo na zdravje ljudi ali živali, ali na
podzemno vodo, ali imajo nesprejemljiv 
vpliv na okolje; ali

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju realnih običajnih pogojev 
uporabe, škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali 

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju realnih pogojev uporabe, 
škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali živali ali 
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živali ali nesprejemljivo vpliva na rastline, 
rastlinske proizvode ali okolje.

nesprejemljivo vpliva na rastline, rastlinske 
proizvode ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Predvideti je treba realne pogoje uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 296
Člen 27, odstavek 1, točka (a)

(a) njeni ostanki, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin, 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali živali, 
podzemno vodo ali okolje; ali

(a) pomožna snov v formulaciji ali njeni 
ostanki, kot posledica uporabe v skladu z 
dobro prakso glede fitofarmacevtskih 
sredstev, škodljivo vplivajo na zdravje ljudi 
ali živali, ali na podzemno vodo, ali imajo 
nesprejemljiv vpliv na okolje; or

Or. en

Obrazložitev

Predvideti je treba realne pogoje uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 297
Člen 27, odstavek 1, točka (b)

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 
upoštevanju realnih običajnih pogojev 
uporabe, škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali 
živali ali nesprejemljivo vpliva na rastline, 
rastlinske proizvode ali okolje.

(b) njena uporaba, kot posledica uporabe v 
skladu z dobro prakso glede 
fitofarmacevtskih sredstev in ob 
upoštevanju realnih pogojev uporabe, 
škodljivo vpliva na zdravje ljudi ali živali ali 
nesprejemljivo vpliva na rastline, rastlinske 
proizvode ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Predvideti je treba realne pogoje uporabe. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 298
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2a. Kadar se v fitofarmacevtskem sredstvu, 
registriranem po tej uredbi, uporabi 
pomožna snov v formulaciji, se šteje, da je 
bila njegova posebna uporaba v 
fitofarmacevtskih sredstvih registrirana v 
skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 
1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 299
Člen 28, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice dovolijo vzporedno 
trgovino s fitofarmacevtskim sredstvom na 
njihovem ozemlju šele po opravljenem 
upravnem postopku, v katerem se preveri, 
ali je sredstvo po zgradbi in izvoru istovetno 
sredstvu, ki ga je ta država članica že 
registrirala. 

Or. en

Obrazložitev

Za prost pretok sredstev je nujno potreben sistem vzporedne trgovine s sredstvi. Vendar bi 
morala biti vzporedna trgovina omejena na tista sredstva, ki so enaka sredstvom, ki so že v 
prometu. Preverjanje istovetnosti je nujno potrebno, da se zagotovi popolno oceno vseh 
sredstev, danih v promet. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Caroline Lucas

Predlog spremembe 300
Člen 28, odstavek 2, točka (b)

(b) dajanje v promet in uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev za raziskovalne 
ali razvojne namene v skladu s členom 51;

(b) uporaba fitofarmacevtskih sredstev za 
raziskovalne ali razvojne namene v skladu s 
členom 51;

Or. en

Obrazložitev

Cilj uredbe so visoki standardi za registracijo. Fitofarmacevtskih sredstev, ki so bila 
registrirana posebej za raziskave in razvoj, se ne bi smelo dati v promet. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 301
Člen 29, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) njegova (tehnična) formulacija je 
takšna, da so izpostavljenost uporabnika ali 
druga tveganja čim bolj omejeni, ne da bi 
to ogrozilo delovanje sredstva;

Or. en

Obrazložitev

Različne formulacije se glede tveganja precej razlikujejo – npr. prašek v primerjavi z 
granulami ter formulacija, ki vsebuje organsko topilo, v primerjavi z vodotopnimi emulzijami. 
Formulacija sama na sebi ne bi smela povečevati tveganja, povezanega z uporabo 
posameznega fitofarmacevtskega sredstva, če se je temu mogoče izogniti. Predlagano 
besedilo bi pomagalo zagotoviti uporabo formulacije z najnižjo možno stopnjo tveganja, ko 
bo sredstvo dano v promet. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 302
Člen 29, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) vsi ob uporabi znani metaboliti 
aktivne/aktivnih snovi so bili opredeljeni in 
ustrezajo enotnim načelom iz odstavka 6;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 303
Člen 29, odstavek 1, točka (f)

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih 
uporabah in so toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembni, se 
lahko določijo z ustreznimi splošno 
razširjenimi metodami;

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih 
uporabah, se lahko določijo s
standardiziranimi metodami, ki so v vseh 
državah članicah splošno razširjene in so 
dovolj občutljive za potencialno nevarne 
koncentracije v različnih okoljskih in 
bioloških vzorcih. Vsebnost ostankov se 
ugotavlja  s standardnimi metodami, ki se 
uporabljajo v referenčnih laboratorijih EU.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 304
Člen 29, odstavek 1, točka (f)

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih
uporabah in so toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembni, se 
lahko določijo z ustreznimi splošno 
razširjenimi metodami;

(f) ostanki, ki nastanejo pri registriranih
uporabah in so toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembni, se 
lahko določijo s standardiziranimi in
splošno razširjenimi metodami v vseh 
državah članicah, ki so dovolj občutljive 
kar zadeva stopnje nevarnosti v različnih 
okoljskih in bioloških medijih. Vsebnost 
ostankov se določa z ustaljenimi 
multirezidualnimi metodami, kot jih 
uporabljajo referenčni laboratoriji EU.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uporabiti standardizirane metode, ki so dovolj občutljive za zaznavo vseh 
ostankov aktivnih snovi kar zadeva stopnje nevarnosti v različnih okoljskih in bioloških 
medijih, da bo mogoče zaznati učinke, ki jih je z metodami v splošni rabi težko odkriti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 305
Člen 29, odstavek 1, točka (f)

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih
uporabah in so toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembni, se 
lahko določijo z ustreznimi splošno 
razširjenimi metodami;

(f) ostanki, ki nastanejo pri registriranih
uporabah, se lahko določijo z metodami, ki 
so dovolj občutljive kar zadeva kakršne koli 
tehnično zaznavne količine, ki bi lahko bile 
prisotne v katerem koli okoljskem in 
biološkem mediju;

Or. en

Obrazložitev

Glede na tveganja in škodljive vplive pri uporabi pesticidov bi morale obstajati splošno 
razširjene merilne metode za merjenje ostankov vseh registriranih snovi. Te metode morajo 
biti dovolj občutljive za zaznavanje tehnično zaznavnih količin, ki bi utegnile biti prisotne v 
okoljskih in bioloških vzorcih. To vključuje kakršne koli delce, kapljice in hlape v zraku, ki so 
posledica škropljenja pridelkov, ostanke, ki se raznašajo s cvetnim prahom ali prahom 
pridelkov (npr. ob žetvi), razširjanje onesnažene prsti, prenos pesticidov na dolge razdalje ter 
ostanke v vodi, hrani in krmi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 306
Člen 29, odstavek 1, točka (f)

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih
uporabah in so toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembni, se 
lahko določijo z ustreznimi splošno 
razširjenimi metodami;

(f) ostanki, ki nastanejo pri registriranih
uporabah, se lahko določijo s 
standardiziranimi in splošno razširjenimi 
metodami v vseh državah članicah, ki so 
dovolj občutljive kar zadeva kakršne koli 
tehnično zaznavne količine, ki bi lahko bile 
prisotne v katerem koli okoljskem in 
biološkem mediju;

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(2)(c) in spremno 
obrazložitvijo.



PE 390.442v02-00 26/123 AM\672288SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Åsa Westlund

Predlog spremembe 307
Člen 29, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) njegova registracija ni v nasprotju z 
nacionalnimi načrti, pripravljenimi v 
skladu z Direktivo 2007/XXX7EC [o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
dosego trajnostne uporabe pesticidov].

Or. en

Obrazložitev

Držav članic ne bi smeli siliti v to, da v nasprotju s svojo nacionalno okoljsko in zdravstveno 
politiko sprejmejo pesticide, ki onesnažujejo podzemno vodo ali povzročajo nepotrebno 
tveganje ali nevarnost za ljudi, živali in okolje. Pred registracijo fitofarmacevtskega sredstva 
bi morale imeti možnost upoštevati regionalne razmere. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos + Dan Jørgensen 
in Chris Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Predlog spremembe 308
Člen 29, odstavek 2

2. Z odstopanjem od točke 1(a) lahko 
država članica v petih letih po sprejetju 
delovnega programa iz člena 26 odobri 
dajanje v promet na svojem ozemlju 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
sinergiste in varovala, ki niso odobreni, 
vendar so vključeni v program.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker pesticidi pogosto vsebujejo več različnih snovi, ki lahko spremenijo delovanje aktivne 
sestavine/snovi v formulaciji, ni možno domnevati, da nobeden od različnih sredstev in 
formulacij, ki vsebujejo določen sinergist ali določeno varovalo, vključen v program pregleda 
iz člena 26, ne bo imel škodljivih vplivov na ljudi in živali ali okolje. Morebitne škodljive 
vplive na zdravje je treba ugotoviti pred registracijo, s čimer se zagotovi, da ne bo prišlo do 
škodljivih vplivov na ljudi in živali.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 309
Člen 29, odstavek 6

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbah, ki se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(2), ki vključuje
zahteve iz Priloge VI k Direktivi 
91/414/EGS s kakršnimi koli potrebnimi
spremembami.

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se določijo v 
uredbi, ki se sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 76(2), s prenosom zahtev iz 
Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS s 
kakršnimi koli spremembami, potrebnimi 
zaradi spremembe direktive v uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 76 poročevalca.

Natančnejša opredelitev besedila. Sprejetje uredbe o enotnih načelih za ocenjevanje in 
registracijo v postopku svetovanja bi moralo biti omejeno zgolj na prenos obstoječih zahtev. S 
tem se zagotovi potrebna osnova za ocenjevanje po prehodu s trenutno veljavne direktive na 
novo uredbo. 

Spremembe bi morale biti omejene na redakcijske spremembe, glede na to, da bi bilo treba 
enotna načela v kratkem sprejeti s postopkom soodločanja (glej predlog spremembe k členu 
75), saj predstavljajo bistveni element uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michl Ebner

Predlog spremembe 310
Člen 29, odstavek 6 a (novo)

6a. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici registrirano za posebne 
namene, potem registracije za isti namen za 
sredstvo, ki ga določbe o registraciji te 
uredbe opredeljujejo kot enakega ali 
enakovrednega in je uvoženo iz druge 
države članice, ki ga ni registrirala za isti 
namen, na podlagi posebnih zahtev za 
registracijo ni mogoče zavrniti..

Or. de
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Obrazložitev

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 311
Člen 30, naslov in odstavek 1

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

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

Or. el

Obrazložitev

Oblika registracije mora biti standardizirana in enaka v državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 312
Člen 30, odstavek 2

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

2. Registracija določa zahteve v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva. Te zahteve 
obsegajo vsaj:

i) pogoje uporabe, potrebne za skladnost s 
pogoji in zahtevami iz Uredbe, ki dovoljuje 
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aktivne snovi, varovala in sinergiste, in s 
tistimi iz člena 4(3) za fitofarmacevtska 
sredstva;
ii) razvrstitev fitofarmacevtskih sredstev v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES;

iii) podatke o pravilni uporabi sredstva ter 
spoštovanju pogojev in načel integriranega 
varstva rastlin.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 313
Člen 30, odstavek 2

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

2. Registracija določa zahteve v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva. Te zahteve 
vključujejo vsaj pogoje uporabe, potrebne za 
skladnost s pogoji in zahtevami iz uredbe, ki 
dovoljuje aktivne snovi, varovala in 
sinergiste, in z zahtevami in pogoji za 
fitofarmacevtska sredstva, določenimi v 
členu 4(3). Registracija vključuje razvrstitev 
fitofarmacevtskih sredstev za namene 
Direktive 1999/45/ES. Registracija zahteva, 
da se sredstvo uporablja v skladu z načeli
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, kot je opredeljeno v členu 3 te 
uredbe od leta 2012 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na prepričanju, da je registracija v skladu z drugimi določbami te 
uredbe. Izražena bi morala biti vsaj opredelitev integriranega varstva rastlin pred škodljivci.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Predlog spremembe 314
Člen 30, odstavek 3, uvodni del
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3. Zahteve iz odstavka 2 lahko vključujejo: 3. Zahteve iz odstavka 2 morajo vključevati:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 315
Člen 30, odstavek 3, točki (a) in (b)

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo 
in uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev;

(a) omejitev sredstev v zvezi z njihovo 
distribucijo;

(b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti.

(b) druge omejitve v zvezi z uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev za zaščito 
zdravja distributerjev, uporabnikov, 
delavcev in sosedov.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti pogoje za distribucijo in uporabo. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 316
Člen 30, odstavek 3, točki (a) in (b)

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev;

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev, pa tudi 
potrošnikov, prebivalcev ali navzočih oseb;

(b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki 
bi lahko bili izpostavljeni zanašanju 
škropiva, pred uporabo sredstva, in ki so 
zahtevali, da se jih obvesti. 

(b) obveznost sporočanja dejavnosti 
škropljenja centraliziranemu sistemu, 
odgovornemu za obveščanje vseh sosedov,
prebivalcev in navzočih oseb, ki bi lahko 
bili izpostavljeni zanašanju škropiva, pred 
uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da se jih 



AM\672288SL.doc 31/123 PE 390.442v02-00

SL

obvesti.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani predlog spremembe razširja enako zaščito, ki je predvidena za distributerje, 
uporabnike in delavce, na prebivalce in navzoče osebe, ki bi bili lahko večkrat izpostavljeni 
pesticidom.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 317
Člen 30, odstavek 3, točka (a)

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev;

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov, delavcev prebivalcev, 
navzočih oseb in potrošnikov, zaščito 
zdravja živali ali okolja;

Or. en

Obrazložitev

Zaščiti je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom. To 
vključuje profesionalne in neprofesionalne uporabnike, prebivalce, navzoče osebe, delavce, 
posebne ranljive skupine in potrošnike, ki so jim neposredno in posredno izpostavljeni preko 
zraka, hrane, krme, vode in okolja. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Predlog spremembe 318
Člen 30, odstavek 3, točka (a)

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev;

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov, delavcev ter prebivalcev in 
navzočih oseb;

Or. en
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Obrazložitev

Zaščiti je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom. To 
vključuje profesionalne in neprofesionalne uporabnike, prebivalce, navzoče osebe, delavce, 
posebne ranljive skupine in potrošnike, ki so jim neposredno in posredno izpostavljeni preko 
zraka, hrane, krme, vode in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 319
Člen 30, odstavek 3, točka (a)

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zaščito zdravja zadevnih distributerjev, 
uporabnikov in delavcev;

(a) omejitev sredstev v zvezi z distribucijo in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
hkratno zaščito zdravja zadevnih 
distributerjev, uporabnikov in delavcev ter 
okolja; 

Or. pl

Obrazložitev

Izredno pomembno je dodati omembo okolja, da bi zagotovili zaščito okolja, vključno s 
podzemno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 320
Člen 30, odstavek 3, točka (b)

b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti. 

črtano

Or. de

Obrazložitev

Dolžnost obveščanja sosedov pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva v praksi ni izvedljiva. 
Pri integriranem varstvu rastlin se odločitve pogosto sprejemajo zelo hitro, zato sosedov 
ponavadi ni mogoče vnaprej obveščati o tem. Dolžnost obveščanja je tudi v nasprotju s 
ciljem, da se poenostavijo upravni postopki. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 321
Člen 30, odstavek 3, točka (b)

(b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti. 

(b) obveznost obveščanja, vključno z 
uporabo naprav za signalizacijo, vseh 
sosedov, prebivalcev in navzočih oseb, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Predlog spremembe 322
Člen 30, odstavek 3, točka (b)

(b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki bi 
lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva, 
pred uporabo sredstva, in ki so zahtevali, da 
se jih obvesti. 

(b) pravno obveznost obveščanja vseh 
prebivalcev in sosedov, ki bi lahko bili 
izpostavljeni zanašanju škropiva in 
različnim drugim virom izpostavljenosti, 
kot posledica škropljenja posevkov v njihovi 
okolici, najmanj 48 ur pred uporabo 
katerega koli sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju nevarnosti za zdravje in okolje, tveganj in škodljivih učinkov zaradi uporabe 
pesticidov je nujno potrebno, da so prebivalci vnaprej obveščeni o vsakršni uporabi škropiv 
in o kemikalijah, ki bodo uporabljene, da bodo lahko sprejeli potrebne varnostne ukrepe za 
zmanjšanje izpostavljenosti, kolikor je mogoče. Rok za obvestitev bi moral biti 48 ur pred 
kakršno koli uporabo škropiva, kar je enako kot velja v Združenem kraljestvu za čebelarje 
glede čebel. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marianne Thyssen

Predlog spremembe 323
Člen 30, odstavek 3, točka (b)

(b) obveznost obveščanja vseh sosedov, ki 
bi lahko bili izpostavljeni zanašanju 

(b) obveznost, da morajo biti na voljo 
registri fitofarmacevtskih sredstev, 
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škropiva, pred uporabo sredstva, in ki so 
zahtevali, da se jih obvesti. 

uporabljenih na kmetiji. Te registre je treba 
kadar koli in na zahtevo predložiti v pregled 
pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Iz praktičnih razlogov je nemogoče, da bi bilo pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva 
obvezno obveščanje vseh sosedov, ki bi to zahtevali. Optimalna fitofarmacevtska praksa 
pogosto dopušča le omejen časovni okvir, odvisen npr. od vremenskih pogojev, v katerem se 
lahko fitofarmacevtska sredstva najučinkoviteje uporabijo. Zahteva po obveščanju sosedov 
ustvarja nepotrebno zapletenost, pogosto na račun optimalnega zaščite rastlin, in lahko 
privede do večjega učinka na zdravje ljudi in živali ter na okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajoa Dan Jørgensen in Chris Davies + Roberto Musacchio + 
Caroline Lucas

Predlog spremembe 324
Člen 30, odstavek 3, točka (b a) (novo)

(ba) kakršne koli omejitve ali prepovedi 
uporabe pesticidov na območjih, ki jih 
uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine prebivalstva, kot so stanovanjska 
naselja, parki, javni vrtovi, športna, šolska, 
otroška igrišča itd., in v okolici teh 
območij; 

Or. en

Obrazložitev

Z zakonom določeni pogoji uporabe pri odobritvi vseh pesticidov bi morali vsebovati 
podrobne zahteve za kakršno koli prepoved uporabe pesticidov na območjih, ki jih uporablja 
širša javnost ali občutljivo prebivalstvo, kot so stanovanjska naselja, parki, javni vrtovi, 
športna, šolska, otroška igrišča itd., in v okolici teh območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 325
Člen 30, odstavek 3, točka (b b) (novo)
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(bb) druge omejitve ali pogoje, ki jih 
zahteva registracija v zvezi z uporabo 
pesticida, zlasti ko so namenjeni zaščiti 
zdravja distributerjev, uporabnikov, 
delavcev, prebivalcev, navzočih oseb in 
potrošnikov, ali zdravja živali ali zaščiti 
okolja. 

Or. en

Obrazložitev

Ta nova točka bi državam članicam omogočila vključitev drugih omejitev ali pogojev, zlasti 
za zaščito distributerjev, uporabnikov, delavcev, prebivalcev, navzočih oseb in potrošnikov, 
ali zdravja živali ali okolja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michl Ebner

Predlog spremembe 326
Člen 30, odstavek 3 a (novo)

3a. Pogoji iz odstavka 2 ne vključujejo 
jezikovnih zahtev glede pakiranja, 
etiketiranja ali označevanja, ki kršijo 
načelo uravnoteženega varstva potrošnikov 
in ne veljajo za fitofarmacevtska sredstva 
ne glede na njihov izvor.

Or. de

Obrazložitev

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 327
Člen 32, odstavek 1
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1. Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, za registracijo zaprosi 
osebno ali preko zastopnika v vsaki 
posamezni državi članici, v kateri se bo 
fitofarmacevtsko sredstvo dalo v promet. 

1. Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, za registracijo zaprosi 
osebno ali preko zastopnika v eni ali več 
državah članicah na območju, kjer se bo 
fitofarmacevtsko sredstvo dalo v promet.

Or. de

Obrazložitev

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 328
Člen 32, odstavek 1

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

1. Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, osebno ali preko 
zastopnika v državi članici EU zaprosi za 
registracijo, ki velja na celotnem območju.

Or. de

Obrazložitev

Za vzpostavitev delujočega skupnega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija po območjih v vsej EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 329
Člen 32, odstavek 2

2. Zahtevek vsebuje: 2. Zahtevek vsebuje:
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(a) seznam območij in držav članic, kjer je 
vlagatelj zaprosil za odobritev;

(a) seznam območij, kjer je vlagatelj zaprosil 
za odobritev;

(b) predlog, katera država članica naj oceni 
zahtevek za zadevno območje;

(b) predlog, katera država članica naj vodi 
oceno zahtevka za zadevno območje;

(c) overjeno kopijo kakršnih koli registracij, 
ki so že bile izdane za to fitofarmacevtsko 
sredstvo v državi članici.

(c) overjeno kopijo kakršnih koli registracij, 
ki so že bile izdane za to fitofarmacevtsko 
sredstvo v državi članici.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa Klaß

Predlog spremembe 330
Člen 32, odstavek 5, pododstavek 2

Na zahtevo države članice vlagatelj
zagotovi vzorce fitofarmacevtskega sredstva 
in analitične standarde njegovih sestavin.

Vlagatelj državam članicam, udeleženim 
pri oceni, na zahtevo zagotovi vzorce 
fitofarmacevtskega sredstva in analitične 
standarde njegovih sestavin.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Christa Klaß in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 331
Člen 34

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

Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, pri tem pa je obvezno 
sodelovanje vseh držav članic na istem 
območju. 

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
zahtevek, druge države članice na istem 
območju, katerim je bil zahtevek predložen, 
sodelujejo, da se zagotovi pravična
razdelitev delovne obremenitve.

Pri tem je treba zagotoviti čim bolj pravično
razdelitev delovne obremenitve.

Druge države članice znotraj območja, 
katerim je bil predložen zahtevek, 
prenehajo preučevati zahtevek, dokler 
država članica, ki preučuje zahtevek, ne 
predloži ocene.

Or. de
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Obrazložitev

Izrecni cilj novele uredbe o registraciji fitofarmacevtskih sredstev je uvedba območne 
registracije, ki je korak v smeri uskladitve registracije fitofarmacevtskih sredstev v Evropi. V 
tem oziru je nujno, da država članica poročevalka vključi ostale države članice z istega 
območja v vse faze preverjanja in ocenjevanja. S tem naj bi zagotovili, da se sredstvo, potem 
ko je bilo preverjeno, registrira tudi na celotnem območju. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 332
Člen 34

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

Zahtevek ob sodelovanju vseh držav članic 
na istem območju preuči država članica, ki 
jo je predlagal vlagatelj, razen če ga želi 
preučiti druga država članica z istega 
območja. Država članica, ki bo preučila 
zahtevek, o tem obvesti vlagatelja.

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
zahtevek, druge države članice na istem 
območju, katerim je bil zahtevek predložen,
sodelujejo, da se zagotovi pravična 
razdelitev delovne obremenitve.

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
zahtevek, vse druge države članice na istem 
območju sodelujejo, da se zagotovi čim bolj
pravična razdelitev delovne obremenitve.

Druge države članice znotraj območja, 
katerim je bil predložen zahtevek, 
prenehajo preučevati zahtevek, dokler 
država članica, ki preučuje zahtevek, ne 
predloži ocene.

Or. de

Obrazložitev

Izrecni cilj novele uredbe o registraciji fitofarmacevtskih sredstev je uvedba območne 
registracije, ki je korak v smeri uskladitve registracije fitofarmacevtskih sredstev v Evropi. V 
tem oziru je nujno, da država članica poročevalka vključi ostale države članice z istega 
območja v vse faze preverjanja in ocenjevanja. S tem naj bi zagotovili, da se sredstvo, potem 
ko je bilo preverjeno, registrira tudi na celotnem območju. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 333
Člen 34, odstavek 1
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Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, razen če ga želi preučiti 
druga država članica z istega območja.
Država članica, ki bo preučila zahtevek, o 
tem obvesti vlagatelja.

Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj. Če se vlagatelj strinja, 
lahko v njegovo preučitev privoli druga 
država članica z istega območja. 

Or. de

Obrazložitev

Zahtevek mora preučiti država članica, ki jo predlaga vlagatelj, ali, po dogovoru z 
vlagateljem, država članica, ki izrazi pripravljenost za preučitev zahtevka. Ta postopek 
zagotavlja preglednost. V preteklosti se je njegova učinkovitost še posebej izkazala, saj 
omogoča kar najboljšo uporabo strokovnega znanja v državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 334
Člen 34, pododstavek 1

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

Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, razen če ga želi preučiti 
druga država članica z istega območja. 
Država članica, ki bo preučila zahtevek, o 
tem obvesti vlagatelja in ostale države 
članice v območju.

Or. el

Obrazložitev

Če se sprejme izbira območij, mora država članica poročevalka o tem obvestiti vse države 
članice v območju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 335
Člen 34, pododstavek 3 a (novo)

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

Or. el
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Obrazložitev

Države članice bi morale obdržati pravico do določene stopnje prožnosti s privolitvijo 
Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 336
Člen 35, odstavek 1, pododstavka 1 in 2

1. Država članica, ki preučuje zahtevek, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno glede na sedanji znanstvene in 
tehnične dosežke. 

1. Država članica, ki preučuje zahtevek, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno glede na sprejete znanstvene in 
tehnične smernice in zahteve, ki obstajajo v 
času vložitve zahtevka, brez poseganja v 
člen 21.

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 
iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
običajnimi pogoji za uporabo in posledicami 
uporabe pod odobrenimi pogoji.

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 
iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
pogoji za uporabo in posledicami uporabe 
pod odobrenimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v dajanje novih sredstev v promet je precejšnje, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja, zato je potreben predvidljiv sistem odločanja, ki bo investicijskim podjetjem dal 
gotovost. Spreminjanje pravil po vložitvi zahtevkov ni primerno in podjetja odvrača od 
naložb. Predlagano besedilo v drugem delu zagotavlja pravno gotovost v primeru pravnih 
sporov. Realne pogoje je mogoče oceniti in izmeriti ter lahko sodiščem omogočijo sojenje na 
podlagi merljivih dejstev.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 337
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 2

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6) za določitev, ali 
fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje zahteve 
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iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
običajnimi pogoji za uporabo in posledicami 
uporabe pod odobrenimi pogoji.

iz člena 29, če se uporablja v skladu s 
členom 52 in v skladu z vsemi realnimi 
pogoji za uporabo in posledicami uporabe 
pod odobrenimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Vse odločitve bi morale temeljiti na realnih pogojih uporabe, da se zagotovi pravno varnost, 
če bi prišlo do pravnih sporov. 
Realne pogoje je mogoče oceniti in izmeriti ter lahko navsezadnje sodiščem omogočijo 
sojenje na podlagi merljivih dejstev, ki ne vzbujajo dvomov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 338
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 3

Država članica, ki preučuje zahtevek, svojo 
oceno da na voljo drugim državam članicam 
v okviru istega območja, v katerem je bil 
zahtevek predložen.

Država članica, ki preučuje zahtevek, svojo 
oceno da na voljo drugim državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Za dokončno vzpostavitev notranjega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija za vso EU. Zato bi bilo treba spremeniti tudi besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 339
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 3

Država članica, ki preučuje zahtevek, svojo 
oceno da na voljo drugim državam članicam 
v okviru istega območja, v katerem je bil 
zahtevek predložen.

Država članica, ki preučuje zahtevek, svojo 
oceno da na voljo drugim državam članicam, 
v katerih je bil zahtevek predložen..

Or. nl

Obrazložitev

Delitev po območjih ni primerna za namene registracije, saj podnebni, biološki in vodni 
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pogoji v različnih državah znotraj predlaganih območij niso primerljivi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 340
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, 
vključno z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek.

2. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici že registrirano, se druga 
država članica brez poseganja v člena 30 in 
31 odloči, ali in pod kakšnimi pogoji bo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo 
registrirala v roku 180 dni od prejetja 
zahtevka.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi poročevalčevega predloga spremembe 86 razdelitev na območja registracije ni 
primerna, saj razmere v predlaganih območjih pogosto niso primerljive. Registracijo bi bilo 
treba izdati le na ravni držav članic, vendar je treba druge države članice o tem obvestiti. 
Obveščene države članice bi morale registracijo glede na svoje posebne nacionalne razmere 
v primernem 180-dnevnem roku potrditi, zavrniti ali omejiti. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 341
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek. 

2. Države članice na istem območju 
ustrezno izdajo ali zavrnejo registracije na 
podlagi sklepov ocene države članice, ki 
preučuje zahtevek, kot je predvideno v 
členih 30 in 31. Države članice na istem 
območju po možnosti odobrijo zadevno 
fitofarmacevtsko sredstvo pod enakimi 
pogoji, vključno z razvrstitvijo za namene 
Direktive 1999/45/ES, kot država članica, ki 
preučuje zahtevek, če ni treba upoštevati 
različnih pogojev uporabe, čeprav je treba 
upoštevati neprimerljive pogoje v zvezi s 
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kmetijstvom, zdravjem rastlin ali okoljem.

Or. de

Obrazložitev

Cilj novele uredbe je uvedba območne registracije, ki je korak v smeri uskladitve registracije 
v Evropi. Zato morajo države članice na zadevnem območju na osnovi preverjanja in ocene 
tako države članice poročevalke kot tudi ostalih držav članic, ki so vključene v preverjanje, 
izvesti registracijo fitofarmacevtskega sredstva pod enakimi pogoji, če pri tem ni treba 
upoštevati različnih, nacionalnih posebnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 342
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 
zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek. 

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 
zavrnejo registracijo na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo kot 
država članica, ki preučuje zahtevek, razen 
če se kmetijske in okoljske razmere znatno 
razlikujejo in je potrebna nadaljnja ocena.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da pri odobritvi sredstev upoštevajo ustrezne lokalne 
razmere. Za razvrstitev bi morala biti odgovorna oseba, ki uradno obvešča, in ne območna 
država članica poročevalka, saj bi to lahko precej upočasnilo postopek in privedlo do 
različnih razvrstitev med območji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 343
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 
zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo ali 
zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
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članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek. 

članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES.

Or. de

Obrazložitev

Za vzpostavitev delujočega skupnega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija, veljavna v vsej EU. Zato je treba besedilo ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 344
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, 
vključno z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek.

2. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici že registrirano, morajo druge 
države članice ne glede na določbe členov 
30 in 31 v roku 90 dni od prejetja zahtevka 
odločiti, ali bodo zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo registrirale.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 345
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracije na podlagi sklepov 
ocene države članice, ki preučuje zahtevek, 
kot je predvideno v členih 30 in 31. Države 
članice pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
zahtevek.

2. Države članice na istem območju
ustrezno izdajo ali zavrnejo registracije na 
podlagi sklepov ocene države članice, ki 
preučuje zahtevek, kot je predvideno v 
členih 30 in 31. Države članice na istem 
območju pod enakimi pogoji odobrijo 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo, vključno 
z razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot država članica, ki preučuje 
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zahtevek.

Or. de

Obrazložitev

Izrecni cilj novele uredbe o registraciji fitofarmacevtskih sredstev je uvedba območne 
registracije, ki je korak v smeri uskladitve registracije fitofarmacevtskih sredstev v Evropi. V 
tem oziru je nujno, da države članice z istega območja na osnovi preverjanja in ocene tako 
države članice poročevalke kot tudi ostalih držav članic, ki so vključene v preverjanje in 
oceno, izvedejo registracijo fitofarmacevtskega sredstva pod enakimi pogoji. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 346
Člen 35, odstavek 3

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 347
Člen 35, odstavek 3

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

3. Kadar želi država članica registrirati 
zadevno fitofarmacevtsko sredstvo pod 
drugačnimi pogoji uporabe kot država 
članica, ki preučuje zahtevek, nemudoma 
obvesti Komisijo o teh pogojih in predloži 
izčrpne informacije o razlogih za 
odstopanje.
Komisija preuči registracijo zadevne države 
članice. Če meni, da razlogi za odstopanje 
niso utemeljeni, zadevno državo članico 
pozove, naj fitofarmacevtsko sredstvo 
registrira pod enakimi pogoji kot 
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referenčna država članica.

Or. de

Obrazložitev

Cilj novele uredbe je uvedba območne registracije, ki je korak v smeri uskladitve registracije 
v Evropi. Zato morajo države članice na zadevnem območju na osnovi preučitve in ocene 
države članice poročevalke in drugih držav članic, ki pri tem sodelujejo, registrirati 
fitofarmacevtsko sredstvo pod enakimi pogoji, če pri tem ni treba upoštevati različnih 
nacionalnih posebnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 348
Člen 37, odstavek 4

4. Če zadevni državi članici ne dosežeta 
sporazuma v 90 dneh, država članica, ki 
preučuje zahtevek za registracijo, predloži 
zadevo Komisiji. Odločitev o tem, ali so 
pogoji iz člena 29(1)(b) izpolnjeni, se 
sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 76(2). 90-dnevno obdobje se začne na 
dan, ko država članica, ki preučuje zahtevek 
za registracijo, sporoči državi članici 
poročevalki, da se ne strinja z njenim 
sklepom, v skladu z odstavkom 3.

4. Če zadevni državi članici ne dosežeta 
sporazuma v 180 dneh, država članica, ki 
preučuje zahtevek za registracijo, predloži 
zadevo Komisiji. Odločitev o tem, ali so 
pogoji iz člena 29(1)(b) izpolnjeni, se 
sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 76(2). 180-dnevno obdobje se začne 
na dan, ko država članica, ki preučuje 
zahtevek za registracijo, sporoči državi 
članici poročevalki, da se ne strinja z njenim 
sklepom, v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba kar najhitrejši postopek registracije, ki se bo skladal z visoko ravnijo 
varovanja zdravja ljudi in okolja. To pa pomeni, da če bodo države članice dodobra 
upoštevale ustrezne in posebne okoliščine na svojem ozemlju, preden bodo odobrile ali 
zavrnile registracijo sredstva, registriranega v drugi državi članici, namesto da bi samodejno 
odobrile registracijo, ki velja v drugih državah članicah, 90 dni ni dovolj. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 349
Člen 38, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Komisija v 12 mesecih po začetku 
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veljavnosti te uredbe predstavi predlog o 
uvedbi standardiziranega formata za 
dokumentacijo, določeno v točkah (a), (b) 
in (c).

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uvesti sistem delitve dela, ki bi pospešil postopek odločanja držav članic, ki 
registrirajo isto sredstvo v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 350
Člen 38, odstavek 2

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

2. Za pospešitev postopka odločanja, 
opisanega v členu 35(2) države članice, ki 
so izdale registracijo, nemudoma dajo na 
voljo drugim državam članicam in Komisiji 
dokumentacijo z dokumenti iz točke 1(a), 
(b) in (c) tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uvesti sistem delitve dela, ki bi pospešil postopek odločanja držav članic, ki 
registrirajo isti proizvod v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 351
Člen 38, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice v 12 tednih po odločitvi 
o registraciji fitofarmacevtskega sredstva 
na javni spletni strani omogočijo dostop do 
evidence upravnih odločitev iz točke (c) 
odstavka 1.

Or. en
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Obrazložitev

Treba bi bilo uvesti sistem delitve dela, ki bi pospešil postopek odločanja držav članic, ki 
registrirajo isto sredstvo v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Esther De Lange

Predlog spremembe 352
Člen 39, odstavek 1

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

1. Imetnik registracije ali oseba, ki jo 
imetnik imenuje za svojega zastopnika, 
lahko zaprosi za registracijo istega 
fitofarmacevtskega sredstva in za isto 
uporabo v drugi državi članici, v skladu s 
postopkom vzajemnega priznavanja iz tega 
pododdelka, če:

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

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

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

(b) je registracijo izdala država članica za
uporabo v rastlinjakih ali za obdelavo po 
tem, ko se pridelek pobere, ali obdelavo 
semen, ne glede na območje, v katerega 
spada referenčna država članica; ter na 
prostovoljni osnovi med državami 
članicami, ki spadajo na različna območja s 
podobnimi pogoji glede kmetijstva, zdravja 
rastlin in okolja, zlasti pa glede podnebnih 
razmer, ki so za uporabo tega sredstva 
pomembne.

Or. en

Obrazložitev

Lokalni imetniki registracije se lahko od države do države razlikujejo. 

Trenutni predlog postavlja preveč omejitev. Dovoljeno bi moralo biti vzajemno priznavanje 
med območji, če to dopuščajo razmere.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 353
Člen 39, odstavek 1

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

1. Registracija istega fitofarmacevtskega 
sredstva za isto uporabo se v naslednjih 
primerih odobri v vseh državah članicah na 
posameznem območju, če:

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

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Na razdelitev EU na tri območja je treba gledati kot na pomemben korak v smeri evropske 
uskladitve registracije fitofarmacevtskih sredstev. Predlagana sprememba pojasnjuje, da je 
treba sredstvo, ki ga je država članica poročevalka preverila skupaj z vsemi ostalimi 
državami članicami na nekem območju, registrirati v vseh državah na tem območju. Ne glede 
na to razdelitev na tri območja ne izključuje morebitne potrebe po vzajemnem priznavanju 
registracij fitofarmacevtskih sredstev na področjih s primerljivimi pridelovalnimi in 
podnebnimi razmerami, kjer območja mejijo drug na drugega. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 354
Člen 39, odstavek 1, točka (b)

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

(b) je registracijo odobrila država članica za 
uporabo v rastlinjakih ali za obdelavo po 
spravilu pridelka ali obdelavo semen, ne 
glede na območje, v katerega spada 
referenčna država članica.

Or. en
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Obrazložitev

Vzajemno priznavanje ne glede na območja bi bilo treba razširiti tako, da bi zajelo tudi 
obdelavo semen. To je namreč majhen in inovativen trg, na katerem prevladujejo mala in 
srednje velika podjetja. Upravne stroške, povezane z registracijo, bi bilo treba zmanjšati, da 
bi spodbudili uporabo inovativne tehnologije in takšnih proizvodov, pri katerih so količine 
fitofarmacevtskih sredstev navadno manjše kot pri obdelavi na poljih. Državam članicam bi 
moralo biti dovoljeno, da za različna območja uporabijo postopek vzajemnega priznavanja na 
prostovoljni osnovi, zlasti tam, kjer so razmere podobne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 355
Člen 39, odstavek 1, točka (b)

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

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

Or. nl

Obrazložitev

Uskladitev obdelave semen je pomembna. Vsaka obdelava semen s fitofarmacevtskimi 
sredstvi pomeni znatno zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev pozneje na samem 
kraju gojenja. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, 
Christa Klaß in Marianne Thyssen 

Predlog spremembe 356
Člen 39, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) so v državah članicah na različnih 
območjih podobne razmere v kmetijstvu, na 
področju zdravja rastlin in okolja, zlasti 
podnebne razmere, ki zadevajo uporabo 
tega sredstva, in sicer na prostovoljni 
osnovi.

Or. de
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Obrazložitev

Vzajemno priznavanje ne glede na območja bi bilo treba razširiti tako, da bi zajelo tudi 
obdelavo semen. To je namreč majhen in inovativen trg, na katerem prevladujejo mala in 
srednje velika podjetja. Upravne stroške, povezane z registracijo, bi bilo treba zmanjšati, da 
bi spodbudili uporabo inovativne tehnologije in takšnih proizvodov, pri katerih so količine 
fitofarmacevtskih sredstev navadno manjše kot pri obdelavi na poljih. Državam članicam bi 
moralo biti dovoljeno, da za različna območja uporabijo postopek vzajemnega priznavanja na 
prostovoljni osnovi, zlasti tam, kjer so razmere podobne.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges 
in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 357
Člen 39, odstavek 1, točka (b a) (novo) 

(ba) se upošteva, da je treba pri sredstvih, ki 
so registrirana za eno območje, za 
registracijo za drugo območje samo 
pregledati kmetijska, podnebna in okolja 
merila. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz in Anja Weisgerber 

Predlog spremembe 358
Člen 39, odstavek 2

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

2. Imetnik registracije lahko na osnovi 
medsebojnega priznavanja zaprosi za 
registracijo istega fitofarmacevtskega 
sredstva in za isti način uporabe v državi 
članici na drugem območju.

Or. de

Obrazložitev

Na razdelitev EU na tri območja je treba gledati kot na pomemben korak v smeri evropske 
uskladitve registracije fitofarmacevtskih sredstev. Predlagana sprememba pojasnjuje, da je 
registracija sredstva, ki ga je država članica poročevalka preverila skupaj z vsemi ostalimi 
državami članicami na nekem območju, obvezna v vseh državah tega območja. Ne glede na to 
razdelitev na tri območja ne izključuje morebitne potrebe po medsebojnem priznavanju 
registracij fitofarmacevtskih sredstev na področjih s primerljivimi pridelovalnimi in 
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podnebnimi razmerami, kjer območja mejijo drug na drugega. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Esther De Lange

Predlog spremembe 359
Člen 39, odstavek 2

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če postopek vzajemnega priznavanja za sredstva, ki vsebujejo snov, ki jo je treba nadomestiti, 
ne bo več mogoč, bo ogrožen kateri od ciljev usklajevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß in Erna 
Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 360
Člen 40

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

1. Države članice na istem območju
registrirajo zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo pod enakimi pogoji, vključno z 
razvrstitvijo za namene Direktive 
1999/45/ES, kot referenčna država članica.

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

2. Če država članica z odstopanjem od 
odstavka 1 in v skladu z zakonodajo 
Skupnosti določi dodatne pogoje v zvezi z 
zahtevami iz člena 30(3), nemudoma 
obvesti Komisijo o teh pogojih in predloži 
izčrpne informacije o razlogih za 
odstopanje.
Komisija preuči registracijo zadevne države 
članice. Če meni, da razlogi za odstopanje 
niso utemeljeni, zadevno državo članico 
pozove, naj fitofarmacevtsko sredstvo 
registrira pod enakimi pogoji kot 
referenčna država članica.
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Or. de

Obrazložitev

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 361
Člen 40, odstavek 1

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

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

Or. de

Obrazložitev

Srednjeročni ali dolgoročni cilj mora biti vzpostavitev resnične registracije EU, kar pomeni, 
da registracija v eni državi članici velja tudi v drugih državah članicah. Le tako je mogoče 
vzpostaviti delujoči notranji trg za fitofarmacevtska sredstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 362
Člen 40, odstavek 1 a (novo)

1a. Država članica odobri registracijo pod 
pogoji, ki so zanjo pomembni, oziroma je 
ne odobri, če zahteve iz člena 29 v tej državi 
članici niso izpolnjene.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s poročilom mora načelo vzajemnega priznavanja državam članicam dopuščati 
proste roke za odločitev, ali naj se registracija zaradi posebnih razmer v državi lahko izda ali 
ne. Da bi bila zakonodaja kar najbolj jasna, je treba to navesti v členu 40, ki zadeva 
registracijo, pod naslovom vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 363
Člen 40, odstavek 2 a (novo)

2a. Za registracijo lahko veljajo določbe, ki 
izhajajo iz izvajanja drugih ukrepov v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, in sicer v 
zvezi s pogoji distribucije in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, namenjenih za 
zaščito zdravja distributerjev, uporabnikov 
in delavcev. Ta postopek vzajemnega 
priznavanja ne vpliva na ukrepe, 
namenjene varovanju zdravja delavcev, ki 
jih države članice sprejemajo v skladu z 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe nadomešča „sistem območij“, ki ga s svojim predlogom uvaja Komisija, 
in bo državam članicam omogočil več pravic, ne da bi povzročil nepotrebno podvajanje dela 
ali upočasnjeval postopek odločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 364
Člen 40, odstavek 2 b (novo)

2b. Za registracijo lahko veljajo dodatni 
pogoji uporabe, če so zaradi upoštevanih 
kmetijskih in okoljskih (tudi podnebnih)
razmer ter razmer na področju varstva 
rastlin potrebni za skladnost s členom 29. 
Ti pogoji morajo v vsakem primeru 
zajemati:
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– odmerek na hektar pri vsakokratni 
uporabi,
– razdobje med zadnjo uporabo in 
spravilom pridelka,
– število uporab na leto,
– utemeljitev nujnosti škropljenja,
– stopnja nevarnosti/tveganja za človekovo 
zdravje (kumulativni učinki),
– varstvo podtalnice in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe nadomešča „sistem območij“, ki ga s svojim predlogom uvaja Komisija, 
in bo državam članicam omogočil več pravic, ne da bi povzročil nepotrebno podvajanje dela 
ali upočasnjeval postopek odločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 365
Člen 41, odstavek 2

2. Država članica, ki ji je zahtevek predložen 
v skladu s členom 39, se v 90 dneh odloči o 
zahtevku.

2. Država članica, ki ji je zahtevek predložen 
v skladu s členom 39, se v 180 dneh odloči o 
zahtevku.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba kar najhitrejši postopek registracije, ki se bo skladal z visoko ravnijo 
varovanja zdravja ljudi in okolja. To pa pomeni, da če bodo države članice dodobra 
upoštevale ustrezne posebne okoliščine na svojem ozemlju, preden bodo odobrile ali zavrnile 
registracijo sredstva, registriranega v drugi državi članici, namesto da bi samodejno odobrile 
registracijo, ki velja v drugih državah članicah, 90 dni ni dovolj. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 366
Člen 42, odstavek 3, točka (a)
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(a) kakršne koli nove informacije, ki jih 
zahtevajo spremembe zahtev glede podatkov 
ali meril;

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, katere podatke je treba varovati po podaljšanju registracije za aktivno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 367
Člen 42, odstavek 3, točka (b)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, katere podatke je treba varovati po podaljšanju registracije za aktivno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 368
Člen 43, odstavek 2, pododstavek 1

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

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

Or. el

Obrazložitev

Države članice v območju morajo biti takoj obveščene o vseh spremembah registracije ali o 
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njenem preklicu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 369
Člen 45, odstavek 2

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije to 
dovoljujejo, so podaljšana obdobja za 
porabo zalog zadevnih fitofarmacevtskih 
sredstev takšna, da niso v nasprotju z 
običajnim obdobjem uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva.

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije niso 
povezani z varovanjem zdravja ljudi in 
živali ter okolja, podaljšani rok za porabo 
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ni 
daljši od enega leta. Kadar so razlogi za 
preklic, spremembo ali zavrnitev 
podaljšanja registracije povezani z 
varovanjem zdravja ljudi in živali ter 
okolja, se za porabo zalog teh 
fitofarmacevtskih sredstev ne določi roka, 
ampak se njihova prodaja in uporaba 
prenehata takoj.

Or. en

Obrazložitev

Kjer so razlogi za preklic, spremembo ali zavrnitev podaljšanja registracije povezani z 
varovanjem zdravja ljudi in živali ter okolja, se morata prodaja in uporaba tovrstnih 
pesticidov takoj prenehati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 370
Člen 45, odstavek 2

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije to 
dovoljujejo, so podaljšana obdobja za 
porabo zalog zadevnih fitofarmacevtskih 
sredstev takšna, da niso v nasprotju z 
običajnim obdobjem uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva.

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije niso 
povezani z varovanjem zdravja ljudi in 
živali ter okolja, rok za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ni daljši 
od ene sezone. Kadar so razlogi za preklic, 
spremembo ali zavrnitev podaljšanja 
registracije povezani z varovanjem zdravja 
ljudi in živali ter okolja, se za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ne 
določi roka, vsa prodaja in uporaba pa se 
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prenehata takoj, ko se sprejme odločitev o 
zavrnitvi podaljšanja ali preklicu.

Or. en

Obrazložitev

Kjer so razlogi za preklic, spremembo ali zavrnitev podaljšanja registracije povezani z 
varovanjem zdravja ljudi in živali ter okolja, se morata prodaja in uporaba tovrstnih 
pesticidov takoj prenehati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 371
Člen 45 a (novo)

Člen 45a
Odlaganje in uničenje neregistriranih 

fitofarmacevtskih sredstev
Ne glede na določbe člena 45 se zaloge 
neregistriranih fitofarmacevtskih sredstev 
odlagajo varno, za uničenje pa je 
odgovoren imetnik nazadnje veljavne 
registracije. 

Or. en

Obrazložitev

Zaloge opuščenih pesticidov v številnih državah članicah in državah v razvoju pomenijo resno 
nevarnost za človekovo zdravje in okolje. Proizvajalci bi morali zagotoviti varno odstranitev 
in uničenje teh nevarnih snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 372
Člen 45 b (novo)

Člen 45b
Uvoz

Uvožene neživilske snovi ali predmeti ne 
vsebujejo ostankov aktivnih snovi, ki niso 
odobrene v skladu z določbami te uredbe.
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Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili človekovo zdravje in konkurenčnost evropske industrije, uvožene neživilske 
snovi ali predmeti ne smejo vsebovati snovi, ki niso odobrene v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 373
Člen 46, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) njegove aktivne snovi z majhnim 
tveganjem nimajo škodljivih učinkov za 
ljudi, živali ali okolje,

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da lahko med aktivne snovi z majhnim tveganjem štejemo zgolj sredstva, ki 
nimajo škodljivih učinkov za ljudi, živali ali okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 374
Člen 46, odstavek 3, pododstavek 2

To obdobje traja 60 dni, če je za isto 
fitofarmacevtsko sredstvo z majhnim 
tveganjem druga država članica z istega 
območja že izdala registracijo.

To obdobje traja 60 dni, če je za isto 
fitofarmacevtsko sredstvo z majhnim 
tveganjem druga država članica že izdala 
registracijo.

Or. nl

Obrazložitev

Delitev po območjih ni primerna za namene registracije, saj podnebni, biološki in vodni 
pogoji v različnih državah znotraj predlaganih območij niso primerljivi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 375
Člen 46, odstavek 3, pododstavek 3

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje 90 dni podaljša za dodatno časovno 
obdobje, ki ga odobri država članica.

Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih mora 
vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje 90 dni podaljša za dodatno časovno 
obdobje, ki ga odobri država članica. 
Celotno obdobje ne sme biti daljše od štirih 
mesecev.

Or. el

Obrazložitev

Določiti je treba jasne časovne omejitve za vse ukrepe v okviru uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 376
Člen 48, odstavek 1, uvodni del

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

1. Države članice ne registrirajo 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
snov, ki jo je treba nadomestiti, ali pomeni 
večjo nevarnost, če primerjalna ocena, ki 
preuči tveganja in koristi, kot je določeno v 
Prilogi IV, pokaže da:

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se uporabljata seznam aktivnih snovi, ki jih je treba nadomestiti, in negativni seznam 
najbolj problematičnih pomožnih snovi v formulaciji, lahko zaradi uporabe pride do velikih 
razlik glede nevarnosti različnih sredstev. Predlog spremembe omogoča izvedbo primerjalne 
ocene za sredstva, ki ne vsebujejo aktivnih snovi, ki jih je treba nadomestiti, in sicer na 
podlagi posebne ocene tveganja za posamezno sredstvo. V predlogu je področje uporabe za 
primerjalno oceno razširjeno s sredstev z aktivnimi snovmi, ki jih je treba nadomestiti, na vsa 
sredstva s katerokoli aktivno snovjo.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Predlog spremembe 377
Člen 48, odstavek 1, točka (b)

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Točka b ni potrebna, ker se nevarnosti in koristi upoštevajo že pri primerjalni oceni. Predlog 
spremembe uvaja tri nove razsežnosti načela nadomeščanja, saj uvaja koncept, da je treba pri 
načrtovanju nadomeščanja upoštevati tudi metode in prakso pridelave ter zatiranja 
škodljivcev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 378
Člen 48, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Države članice ne registrirajo 
fitofarmacevtskega sredstva, kadar 
primerjalna ocena pokaže, da obstajajo 
varnejše alternative, vendar imajo snovi, ki 
jih je treba nadomestiti, prednost pri 
primerjalnih ocenah in nadomeščanju.

Or. en

Obrazložitev

Četudi bi bilo treba nadomestiti vsa sredstva, imajo države članice omejena finančna 
sredstva, zato je treba pri primerjalni ocenah in nadomeščanju dati prednost snovem, ki jih je 
treba nadomestiti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 379
Člen 48, odstavek 3

3. Države članice ponavljajo primerjalno 
oceno v skladu z odstavkom 1 redno, 

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

najpozneje štiri leta po izdaji registracije ali 
podaljšanju registracije.

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

Na podlagi rezultatov prve primerjalne 
ocene države članice registracijo potrdijo, 
prekličejo ali spremenijo. Po drugi 
primerjalni oceni registracijo prekličejo. 

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki jih je treba nadomestiti, se na trgu ne sme pustiti neomejeno dolgo, pač pa jih je 
treba po drugi primerjalni oceni umakniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 380
Člen 48, odstavek 3

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

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Država članica, v kateri je potekal postopek registracije, ostaja še naprej pristojna zanjo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 381
Člen 48, odstavek 4

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

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

Or. de

Obrazložitev

Država članica, v kateri je potekal postopek registracije, ostaja še naprej pristojna zanjo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 382
Člen 49, odstavek 1

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

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

Or. nl

Obrazložitev

Uskladitev obdelave semen je pomembna. Vsaka obdelava semen s fitofarmacevtskimi 
sredstvi pomeni znatno zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev pozneje na samem 
kraju gojenja. Ta sektor je treba zaščititi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 383
Člen 49, odstavek 1

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev uporabe v manjši meri je treba pojasniti tako, da bo zajemala tudi obdelavo 
semen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 384
Člen 49, odstavek 2 a (novo)

2α. Države članice lahko sprejmejo posebne 
ukrepe, ki lajšajo predložitev zahtevkov za 
razširitev registracije za uporabo v manjši 
meri.

Or. el

Obrazložitev

Poenostavitev birokratskih postopkov in spodbujanje vpletenih k uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev tudi za načine, ki so manj pogosti, bo razrešilo številne težave v zvezi z določenimi 
posevki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 385
Člen 49, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko sprejmejo posebne 
ukrepe, ki lajšajo predložitev zahtevkov za 
razširitev registracije za uporabo v manjši 
meri.

Or. el

Obrazložitev

Ker imetniki registracije iz uporabe v manjši meri ne pridobijo nobenih posebnih finančnih 
koristi, bi bilo koristno ustrezne postopke poenostaviti z namenom podpore tej vrsti uporabe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 386
Člen 49, odstavek 3, točka (d)

(d) so bile dokumentacija in informacije v 
podporo razširitvi uporabe predložene s 
strani oseb ali organov iz odstavka 2.

(d) so bile dokumentacija in informacije v 
podporo razširitvi uporabe predložene s 
strani oseb ali organov iz odstavka 2. 
Študije, ki so potrebne za določitev najvišjih 
mejnih vrednosti ostankov, lahko izvajajo 
znanstvene ustanove ali uradni organi.

Or. es

Obrazložitev

Stroški znanstvenih študij predstavljajo veliko oviro razvoju na področju uporabe v manjši 
meri. Cilj predloga spremembe je prispevati k rešitvam, ki so z ekonomskega vidika lažje 
izvedljive.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pilar Ayuso,Carmen Fraga Estévez in Esther Herranz 
García

Predlog spremembe 387
Člen 49, odstavek 3 a (novo)

3(a) Pri registraciji uporabe v manjši meri 
se med drugim upoštevajo merila 
ekstrapolacije podatkov, ki obstajajo za 
druge kulture, katerih botanične in 
pridelovalne podobnosti so zelo velike.

Or. es

Obrazložitev

Pri kulturah z znatnimi podobnostmi, kot na primer obstajajo med češnjami in ciborami, bi 
bilo treba podatke za odobritev ekstrapolirati, da se olajša razširitev na uporabo v manjši 
meri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 388
Člen 49, odstavek 5, pododstavek 2
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Če imetnik registracije odkloni, države 
članice zagotovijo, da so uporabniki 
obveščeni o obsežnih in podrobnih 
navodilih za uporabo, ki se uradno objavijo 
ali so na voljo na uradni spletni strani.

Na oznaki je zapisano, da učinkovitost ali 
fitotoksičnost takšnih vrst uporabe še nista 
bili ovrednoteni. Ne glede na člen 70 
imetnik registracije ni odgovoren za 
kakršnokoli škodo zaradi uporabe v skladu 
z razširjeno registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki registracij ne morejo biti odgovorni za škodljive učinke razširjene uporabe, a so 
zaradi tega vseeno zaskrbljeni. V predlogu spremembe je jasno zapisano, da ne nosijo 
odgovornosti, zato niso več potrebni drugačni načini obveščanja, kadar imetniki registracije 
razširjene uporabe nočejo zapisati na oznaki. Opredelitev je potrebna zaradi izvrševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 389
Člen 49, odstavek 5, pododstavek 2

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

Če imetnik registracije to odkloni, države 
članice zagotovijo, da so uporabniki 
obveščeni o obsežnih in podrobnih navodilih 
za uporabo, ki se uradno objavijo ali so na 
voljo na uradni spletni strani. Zagotavljanje 
teh informacijah imetnika registracije 
odvezuje vsakršne odgovornosti v okviru 
razširitve registracije na uporabo v manjši 
meri.

Or. de

Obrazložitev

Odgovornost podjetja se mora omejevati na registracijo, za katero je zaprosilo. Podjetje je 
podatke, ki so potrebni za oceno varne uporabe njegovega proizvoda, zbralo izključno za ta 
postopek registracije. Če država članica odobri podaljšanje registracije sama, ne da bi to 
zahtevalo podjetje, slednje ne more biti odgovorno za razširjeno uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß + 
Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 390
Člen 49 a (novo)
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Člen 49a
Vzporedni uvoz

1. Preden lahko uvoznik fitofarmacevtsko 
sredstvo uvede na trg države članice po 
pravilih za vzporedni uvoz, mora pristojni 
organ v tej državi zaprositi za potrdilo o 
istovetnosti.

2. Pristojni organ države članice v 45 dneh 
po prejetju zahtevka odloči, ali potrdilo o 
istovetnosti na podlagi meril iz člena 3(9b) 
odobri ali ne. 
3. Uvozniku, ki je prejel potrdilo o 
istovetnosti, ni treba priskrbeti 
dokumentacije o registraciji za uvoženo 
fitofarmacevtsko sredstvo, razen:
(a) dokazila o registraciji tega sredstva v 
državi članici, iz katere je bil izvožen, v 
skladu z Direktivo 91/414/EGS ali to 
uredbo,
(b) dokazila, da je uvoženo sredstvo enako 
registriranemu fitofarmacevtskemu 
sredstvu v imenovani državi članici 
(referenčno fitofarmacevtsko sredstvo), in 
(c) dokazila, da prepakiranje ne škoduje 
izvornemu stanju sredstva ali ugledu 
blagovne znamke in njenega lastnika.
4. Veljavnost potrdila o istovetnosti poteče 
hkrati z registracijo referenčnega sredstva 
ali potekom registracije uvoženega sredstva 
v državi izvoznici. Če se registracija 
referenčnega sredstva prekliče iz razlogov, 
ki niso povezani z zdravjem ali okoljem, se 
uvozniku odobri rok enega leta od datuma 
preklica za odprodajo uvoženega sredstva. 

Or. en

Obrazložitev

Vzporedna trgovina se zaradi poenostavljenega postopka za dajanje fitofarmacevtskih 
sredstev v promet zlorablja kot vstopna točka na trg za nedovoljena sredstva (neovrednotena 
oziroma ponarejena). Zato bi morala ta uredba zajemati jasna in stroga pravila Skupnosti za 
urejanje vzporedne trgovine, s čimer bomo dosegli višjo raven skladnosti, varnosti in 
nadzora. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 391
Člen 49 a (novo)

Člen 49 a
Vzporedni uvoz

1.  Z odstopanjem od člena 28(1) države 
članice dovolijo uvoz fitofarmacevtskega 
sredstva in njegovo dajanje v promet na 
svojem območju preko vzporedne trgovine 
le na osnovi upravnega postopka, v katerem 
se preveri, ali je proizvod istoveten z že 
registriranim fitofarmacevtskim sredstvom 
("referenčnim fitofarmacevtskim 
sredstvom"). Če se ugotovi istovetnost, 
pristojni organ imenovane države članice 
zanj izstavi potrdilo o istovetnosti.
2. Uvoznik fitofarmacevtskega sredstva pri 
pristojnem organu imenovane države 
članice zaprosi za potrdilo o istovetnosti 
fitofarmacevtskega sredstva, ki ga želi 
uvoziti, in sicer pred prvim uvozom in 
prvim dajanjem v promet.
3. Pristojni organ imenovane države 
članice v 45 dneh odloči, ali so zahteve iz 
tega odstavka izpolnjene. Če ugotovi, da so, 
uvoznik za zadevni proizvod prejme potrdilo 
o istovetnosti.

4. Vlagatelju ni treba predložiti informacij 
in poročil o poskusih in študijah, ki se 
zahtevajo za registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev.
5. Pristojni organ, ki prejme zahtevek, 
pozove pristojni organ države izvora, naj:
(a) opredeli natančno sestavo sredstva, da 
lahko preveri, ali je istovetno s 
fitofarmacevtskim sredstvom, ki je 
registrirano v referenčni državi članici, in
(b) preveri, ali je sredstvo v tej državi 
članici registrirano v skladu s postopkom 
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registracije iz Direktive 91/414/EGS ali te 
uredbe.
6. Vzporedno uvoženih sredstev se ne sme 
prepakirati.
7. Potrdilo o istovetnosti poteče z 
registracijo referenčnega sredstva ali s 
potekom registracije uvoženega sredstva v 
državi izvoznici. Če se registracija 
referenčnega sredstva prekliče iz razlogov, 
ki niso povezani z zdravjem ali okoljem, 
lahko uvoznik uvoženo sredstvo prodaja še 
eno leto po datumu preklica.
8. Etiketiranje sredstev, ki so predmet 
vzporednega uvoza, se uskladi s tistim 
enakih sredstev, ki se prodajajo v 
namembni državi članici.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalec se upravičeno strinja z vzpostavitvijo jasnih in strogih pravil na ravni Skupnosti, 
ki bodo urejala vzporedno trgovino z namenom, da se doseže visoka raven usklajenosti, 
varnosti in nadzora Da pa se zagotovi istovetnost uvoženega z referenčnim proizvodom, pa 
prepakiranje ne bi smelo biti dovoljeno. Poleg tega je izvajanje vseh upravnih postopkov za 
preverjanje istovetnosti proizvoda in predhodne registracije v državi izvoznici naloga 
pristojnega organa v namembni državi članici in ne vlagatelja zahtevka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 392
Člen 50, naslov

Izredne razmere v kmetijstvu Izredna registracija

Or. en

Obrazložitev

Predlog za spremembo naslova bi razjasnil vsebino tega člena in omogočil izredno 
registracijo v drugih nekmetijskih okoliščinah, kot sta zaščita pred poplavami ter nadzor nad 
invazivnimi vrstami. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 393
Člen 50, odstavek 1, pododstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 28 lahko država 
članica v posebnih okoliščinah dovoli za 
obdobje največ 120 dni dajanje v promet 
fitofarmacevtskih sredstev, za omejeno in 
nadzorovano uporabo, če je ta ukrep 
potreben zaradi nevarnosti za varstvo rastlin, 
ki je ni mogoče obvladati z drugimi 
ustreznimi ukrepi.

1. Z odstopanjem od člena 28 lahko država 
članica v posebnih okoliščinah dovoli za 
obdobje največ 120 dni dajanje v promet 
fitofarmacevtskih sredstev, za omejeno in 
nadzorovano uporabo, če je ta ukrep 
potreben zaradi nevarnosti za varstvo rastlin 
ali drugih izrednih razmer s področja 
uporabe te uredbe, ki jih ni mogoče 
obvladati z drugimi ustreznimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 50.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 394
Člen 50, odstavek 3, točka (a)

(a) ali se obdelan pridelek lahko varno trži 
in

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi doslednosti, saj trženje obdelanih pridelkov v teh 
okoliščinah obravnava člen 18(4) Uredbe št. 396/2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 395
Člen 51, odstavek 1, pododstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 28 se preskusi ali 
testi za raziskovalne in razvojne namene, ki 
vključujejo izpust neregistriranega 
fitofarmacevtskega sredstva v okolje, lahko 

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

izvajajo, če je država članica, v kateri se 
izvaja preskus ali test, ocenila razpoložljive 
podatke in izdala registracijo za preskusne 
namene. Vsak tovrstni preskus ali testiranje 
je treba zelo strogo nadzirati, zato da se 
zagotovi, da ne bo takojšnjega ali 
kasnejšega škodljivega učinka na človekovo 
zdravje, vključno z okoliškimi prebivalci in 
drugimi prisotnimi ter ranljivimi 
skupinami, kot so dojenčki, otroci, 
nosečnice, starejši, bolni in ljudje, ki 
jemljejo zdravila, ali na zdravje živali –
neposredno ali preko pitne vode, hrane, 
krme ali zraka, vključno z mesti, 
oddaljenimi od kraja uporabe, zaradi 
prenosa na velike razdalje – ali posledic na 
delovnem mestu ali drugih posrednih 
posledic, upoštevajoč kumulativne in 
sinergijske učinke, ali na podtalnico.
Registracija lahko omeji uporabljeno 
količino in obravnavana področja ter določi 
dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih 
vplivov na zdravje ljudi ali živali in 
nesprejemljivih škodljivih vplivov na okolje, 
kot je potreba po preprečevanju vstopa v 
prehranjevalno verigo hrane in krme, ki 
vsebuje ostanke, razen če je bila v skladu z 
Uredbo (EC) št. 396/2005 že uvedena 
ustrezna določba.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so raziskave in razvoj pomembni, lahko neregistrirani pesticidi v okolju pomenijo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi in živali oziroma okolje, kar ni v skladu s ciljem te 
uredbe glede visoke zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja. Zato je treba tovrstne preskuse in 
testiranje zelo strogo nadzorovati, da se zagotovi, da ne bo takojšnjih ali kasnejših škodljivih 
učinkov na zdravje oziroma okoljskih učinkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 396
Člen 51, odstavek 1, pododstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 28 se preskusi ali 
testi za raziskovalne in razvojne namene, ki 

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

vključujejo izpust neregistriranega 
fitofarmacevtskega sredstva v okolje, lahko 
izvajajo, če je država članica, v kateri se 
izvaja preskus ali test, ocenila razpoložljive 
podatke in izdala registracijo za preskusne 
namene. Vsak tovrstni preskus ali testiranje 
je treba zelo strogo nadzirati, zato da se 
zagotovi, da ne bo takojšnjega ali 
kasnejšega škodljivega učinka na človekovo 
zdravje, vključno z okoliškimi prebivalci in 
drugimi prisotnimi ter ranljivimi skupinami 
– neposredno ali preko pitne vode, hrane, 
krme ali zraka, vključno z mesti, 
oddaljenimi od kraja uporabe, zaradi 
prenosa na velike razdalje – ali posledic na 
delovnem mestu ali drugih posrednih 
posledic, upoštevajoč kumulativne in 
sinergijske učinke, ali na podtalnico.
Registracija lahko omeji uporabljeno 
količino in obravnavana področja ter določi 
dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih 
vplivov na zdravje ljudi ali živali in 
nesprejemljivih škodljivih vplivov na okolje, 
kot je potreba po preprečevanju vstopa v 
prehranjevalno verigo hrane in krme, ki 
vsebuje ostanke, razen če je bila v skladu z 
Uredbo (EC) št. 396/2005 že uvedena 
ustrezna določba.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so raziskave in razvoj pomembni, lahko sproščanje neregistriranih pesticidov v okolje 
pomenilo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in živali oziroma okolje, kar ni v skladu s 
ciljem te uredbe glede visoke zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja. Zato je treba tovrstne 
preskuse in testiranje zelo strogo nadzorovati, da se zagotovi, da ne bo takojšnjih ali 
kasnejših škodljivih učinkov na zdravje oziroma okoljskih učinkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 397
Člen 51, odstavek 4 a (novo)

4a. Za registrirana sredstva in vrste 
uporabe, ki jih obravnava ta uredba, je 
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treba pravočasno določiti mejne vrednosti 
ostankov v skladu s členom 4(2) uredbe. 
4b. Za vrste uporabe po členih 49 in 50 te 
uredbe ter vrste uporabe, kjer se 
uporabljajo sredstva z novimi aktivnimi 
snovmi, so začasne mejne vrednosti 
ostankov določene v Prilogi III Uredbe 
(ES) št. 396/2005. Država članica, ki izvaja 
oceno, sprejme odločitev o tem v 60 dneh 
po objavi teh vrednosti. 
4c. Preden se sredstvo doda v Prilogo II 
uredbe št. 396/2005, se od pristojnega 
organa zahteva ocena mejnih vrednosti 
ostankov iz odstavka 2. Odločitev se 
sprejme v 60 dneh po objavi mnenja 
pristojnega organa.
4d. Končna odločitev po odstavkih 2 in 3 se 
sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 76(3). 

Or. de

Obrazložitev

Upravni postopki ne bi smeli ovirati določanja mejnih vrednosti ostankov, ki bi veljale po vsej 
EU. Vsakršna zamuda ovira svobodno trgovino v EU z živili in krmili. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 398
Člen 51 a (novo)

Člen 51a
Mejne vrednosti ostankov

1. Za registrirana sredstva in vrste uporabe 
je kot del te uredbe potrebna pravočasna 
določitev mejnih vrednosti ostankov v 
skladu s členom 4(2).
2. Za vrste uporabe po členih 49 in 50 te 
uredbe ter za vrste uporabe, odobrene za 
sredstva z novimi aktivnimi snovmi, so 
začasne mejne vrednosti ostankov navedene 
v Prilogi III Uredbe (ES) št. 396/2005. 
Odločitev se sprejme v 60 dneh po tem, ko 
država članica, ki izvaja oceno, vloži 
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zahtevek. 
3. Agencija je naprošena, naj ovrednoti 
mejne vrednosti ostankov iz odstavka 2, 
preden jih uvrsti v Prilogo II Uredbe (ES) 
št. 396/2005. Odločitev se sprejme v 60 
dneh po prejemu njenega mnenja.
4. Končna odločitev po odstavkih 2 in 3 se 
sprejme v skladu z regulativnim postopkom 
iz člena 76(3).

Or. en

Obrazložitev

Upravni postopki ne bi smeli ovirati določanja vseevropskih mejnih vrednosti ostankov. 
Vsaka zakasnitev bo negativno vplivala na prosto trgovino z živili in krmili v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 399
Člen 52, odstavek 2

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljici in 
dobre okoljske prakse.

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci.

Or. de

Obrazložitev

Potreba po razširitvi registracije na uporabo v manjši meri se lahko pokaže na nacionalni 
ravni. Zato morajo imeti države članice možnost, da to storijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Predlog spremembe 400
Člen 52, odstavek 2

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
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rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci 
in dobre okoljske prakse. 

rastlin, ter kadar je možno, načel 
nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja 
škodljivcev in pridelave ter dobre okoljske
prakse.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preventivni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša s cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje kot 
zaupati kompleksnim kemikalijam, ki so namenjene za ubijanje rastlin, insektov ali drugih 
oblik življenja in jih ne moremo šteti za trajnostne. Države članice morajo spodbujati splošno 
uporabo nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Anja Weisgerber,Erna Hennicot-Schoepges 
in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 401
Člen 52, odstavek 2

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
rastlin, ter kadar je možno, načel
integriranega varstva rastlin pred škodljici in 
dobre okoljske prakse.

Ustrezna uporaba vključuje skladnost s 
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na oznaki, 
ter uporabo načel dobre prakse varstva 
rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin, kot so določena 
v Prilogah III in IV okvirne direktive o 
trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Or. de

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se vzpostavlja povezava z okvirno direktivo o trajnostni rabi 
fitofarmacevtskih sredstev. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Christa Klaß, Anja Weisgerber,Erna Hennicot-Schoepges 
in Karl-Heinz Florenz + Richard Seeber

Predlog spremembe 402
Člen 52, odstavek 3

Najpozneje do 1. januarja 2014 je treba 
primerno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev uskladiti z načeli integriranega 

črtano
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varstva rastlin pred škodljivci, vključno z 
načeli dobre prakse varstva rastlin in dobre 
okoljske prakse.

Or. de

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se vzpostavlja povezava z okvirno direktivo o trajnostni rabi 
fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 403
Člen 52, odstavek 3

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

Najpozneje do 1. januarja 2011 je treba 
primerno uporabo fitofarmacevtskih sredstev 
uskladiti z načeli, standardi, metodami in 
prakso, ki dajejo prednost nekemičnim 
metodam varstva rastlin ter zatiranju 
škodljivcev in pridelavi.
Države članice izvedejo ustrezne priprave 
za splošno uporabo nekemičnih metod za 
varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in 
pridelavo.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša s cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje 
kot zaupati kompleksnim kemikalijam, ki so namenjene za ubijanje rastlin, insektov ali drugih 
oblik življenja in jih ne moremo šteti za trajnostne. Države članice morajo spodbujati splošno 
uporabo nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 404
Člen 52, odstavek 3

Najpozneje do 1. januarja 2014 je treba 
primerno uporabo fitofarmacevtskih sredstev 
uskladiti z načeli integriranega varstva 

Najpozneje do 1. januarja 2012 je treba 
primerno uporabo fitofarmacevtskih sredstev 
uskladiti z načeli, standardi, metodami in 
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rastlin pred škodljivci, vključno z načeli 
dobre prakse varstva rastlin in dobre 
okoljske prakse.

prakso nekemičnih metod varstva rastlin ter 
integriranega zatiranja škodljivcev in 
pridelave.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša s cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje 
kot zaupati kompleksnim kemikalijam, ki so namenjene za ubijanje rastlin, insektov ali drugih 
oblik življenja in jih ne moremo šteti za trajnostne. Države članice morajo spodbujati splošno 
uporabo nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 405
Člen 53, odstavek 1

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

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

Or. de

Obrazložitev

Podatki o fitofarmacevtskem sredstvu morajo biti na voljo vsem zadevnim državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 406
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 2

Zlasti je pomembno obvestilo o mogočih 
škodljivih vplivih tega fitofarmacevtskega 

Zlasti je pomembno obvestilo o mogočih 
škodljivih vplivih tega fitofarmacevtskega 
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sredstva ali ostankov aktivne snovi, varovala 
ali sinergista, ki jih vsebuje, na zdravje ljudi 
ali živali ali na podzemno vodo, ali njihovih 
mogočih nesprejemljivih vplivih na rastline 
ali rastlinske proizvode ali okolje.

sredstva ali ostankov aktivne snovi, varovala 
ali sinergista, ki jih vsebuje, na zdravje ljudi 
ali živali ali na površinsko in podzemno 
vodo, ali njihovih mogočih nesprejemljivih 
vplivih na rastline ali rastlinske proizvode 
ter druge dele okolja.

Or. pl

Obrazložitev

V pojasnitev. V tej obliki se besedilo nanaša le na določene dele biotskega (rastline in živali) 
in abiotskega okolja (npr. voda). Informacije o učinkih na druge dele okolja (npr. tla, 
geološke strukture, zemljišča, podnebje) je treba upoštevati kot dodaten element pri oceni 
pravilnega delovanja ekosistemov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 407
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 3

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

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

Or. el

Obrazložitev

Informacije bi morale vključevati vse mogoče škodljive reakcije pri ljudeh in živalih ter v 
okolju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 408
Člen 53, odstavek 1, pododstavek 4

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

črtano 
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Or. el

Obrazložitev

Odstavek je črtan, ker je zakonodaja v tretjih državah drugačna, kar otežuje primerjavo 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 409
Člen 53, odstavek 3

3. Prva država članica, ki je izdala 
registracijo na vseh območjih, oceni prejete 
informacije in obvesti druge države članice, 
ki spadajo v isto območje, kjer se odloči za 
preklic ali spremembo registracije v skladu 
s členom 43.

3. Države članice ocenijo prejete 
informacije.

Druge države članice, Agencijo in Komisijo 
obvesti, če meni, da pogoji za odobritev 
aktivne snovi, varovala ali sinergista v 
fitofarmacevtskem sredstvu niso izpolnjeni, 
in predlaga, da se prekliče registracija ali 
spremenijo pogoji.

Agencijo in Komisijo obvestijo, če menijo, 
da pogoji za odobritev aktivne snovi, 
varovala ali sinergista v fitofarmacevtskem 
sredstvu niso izpolnjeni, in predlagajo, da se 
prekliče registracija ali spremenijo pogoji.

Or. de

Obrazložitev

Podatki o fitofarmacevtskem sredstvu morajo biti na voljo vsem zadevnim državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 410
Člen 53, odstavek 3, pododstavek 1

3. Prva država članica, ki je izdala 
registracijo na vseh območjih, oceni prejete 
informacije in obvesti druge države članice, 
ki spadajo v isto območje, kjer se odloči za 
preklic ali spremembo registracije v skladu s 
členom 43.

3. Država članica, ki prejme takšno 
obvestilo, ga takoj posreduje drugim 
državam članicam. Ne glede na pravico 
držav članic, da sprejmejo začasne 
varnostne ukrepe, država članica, ki je 
izdala registracijo, oceni prejete informacije 
in obvesti druge države članice, če se odloči 
za preklic ali spremembo registracije v 
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skladu s členom 43.

Or. en

Obrazložitev

S tem se državam članicam zagotovi mehanizem za izmenjavo informacij o možnih škodljivih 
učinkih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 411
Člen 53, odstavek 3, pododstavek 1

3. Prva država članica, ki je izdala 
registracijo na vseh območjih, oceni prejete 
informacije in obvesti druge države članice, 
ki spadajo v isto območje, kjer se odloči za 
preklic ali spremembo registracije v skladu s 
členom 43.

3. Država članica, ki prejme takšno 
obvestilo, ga takoj posreduje drugim 
državam članicam istega območja. Ne glede 
na pravico držav članic, da sprejmejo 
začasne varnostne ukrepe, država članica, 
ki je prva izdala registracijo na tem 
območju, oceni prejete informacije in 
obvesti druge države članice, ki spadajo v 
isto območje, če se odloči za preklic ali 
spremembo registracije v skladu s 
členom 43.

Or. en

Obrazložitev

To bi omogočilo mehanizem za posredovanje informacij državam članicam, ki jih bodo 
ocenile. Tako se tudi ohrani pravica držav članic, da enostransko ukrepajo, če imajo zadostne 
razloge za zaskrbljenost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 412
Člen 53, odstavek 3, pododstavek 1

3. Prva država članica, ki je izdala 
registracijo na vseh območjih, oceni prejete 
informacije in obvesti druge države članice, 
ki spadajo v isto območje, kjer se odloči za 
preklic ali spremembo registracije v skladu s 

3. Prva država članica, ki je izdala 
registracijo, oceni prejete informacije in 
obvesti druge države članice, kjer se odloči 
za preklic ali spremembo registracije v 
skladu s členom 43.
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členom 43.

Or. nl

Obrazložitev

Delitev po območjih ni primerna za namene registracije, saj podnebni, biološki in vodni 
pogoji v različnih državah znotraj predlaganih območij niso primerljivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 413
Člen 53, odstavek 4

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

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

Or. de

Obrazložitev

Podatki o fitofarmacevtskem sredstvu morajo biti na voljo vsem zadevnim državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 414
Člen 53, odstavek 4

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

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

Obrazložitev

Obveznost vsakoletnega poročanja pristojnemu organu je veliko administrativno breme za 
imetnike registracije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 415
Člen 54, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) informacije o osnovnem tveganju za 
okolje in zdravje, 

Or. en

Obrazložitev

Informacije o osnovnem tveganju fitofarmacevtskih sredstev za okolje in zdravje bi morale 
biti dostopne javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 416
Člen 56, odstavek 1, pododstavki 2, 3, 4 in 5

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah 

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah 
potrebna za registracijo po danih pogojih ali 
spremembo registracije, njeno podaljšanje 
ali pregled.

(a) potrebna za registracijo ali spremembo 
registracije, da se odobri uporaba drugega 
pridelka, in
(b) potrjena kot skladna z načeli dobre 
laboratorijske prakse ali dobre preskusne 
prakse v skladu z zahtevami po podatkih za 
fitofarmacevtska sredstva iz člena 8(1)(c).
Če je poročilo zaščiteno, ga država članica, 
ki ga je prejela, ne sme uporabljati v korist 

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

članica ne sme uporabljati niti tega poročila 
niti njegovega povzetka v korist drugih 
vlagateljev za fitofarmacevtska sredstva, 
razen v skladu z določbami iz člena 59(2) ali 
člena 77.

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 417
Člen 56, odstavek 1, pododstavki 2, 3, 4 in 5

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah v 
danih pogojih potrebna za registracijo ali 
spremembo, obnovitev ali pregled
registracije.

(a) potrebna za registracijo ali spremembo 
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registracije, da se odobri uporaba drugega 
pridelka, in
(b) potrjena kot skladna z načeli dobre 
laboratorijske prakse ali dobre preskusne 
prakse v skladu z zahtevami po podatkih za 
fitofarmacevtska sredstva iz člena 8(1)(c).
Če je poročilo zaščiteno, ga država članica, 
ki ga je prejela, ne sme uporabljati v korist 
drugih vlagateljev za fitofarmacevtska 
sredstva, razen v skladu z določbami iz 
člena 59(2) ali člena 77. 

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

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 418
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 2

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 

Varstvo se uporablja za poročila o preskusih 
in študijah, ki jih je državi članici predložil 
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vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah 

vlagatelj registracije v skladu s to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „prvi vlagatelj“), če so 
bila ta poročila o preskusih in študijah 
potrebna za registracijo po danih pogojih ali 
spremembo registracije, njeno podaljšanje 
ali pregled.

a) potrebna za registracijo ali spremembo 
registracije, da se odobri uporaba drugega 
pridelka, in
b) potrjena kot skladna z načeli dobre 
laboratorijske prakse ali dobre preskusne 
prakse v skladu z zahtevami po podatkih za 
fitofarmacevtska sredstva iz člena 8(1)(c).

Or. en

Obrazložitev

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 419
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 2, točka (a)

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

(a) potrebna za registracijo ali spremembo 
pogojev registracije.

Or. el

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 420
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 3

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 421
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 3

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

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

Or. en

Obrazložitev

Podjetjem, ki so pripravljena vlagati v naložbe za raziskave o novih vrstah uporabe 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev, zlasti za manj razširjene posevke, bi bilo treba 
odobriti spodbude. Razširitev začetnega obdobja varstva podatkov za registrirano sredstvo na 
več kot deset let, tako kot je na področju veterine, bo tovrstne raziskave spodbudila.



AM\672288SL.doc 87/123 PE 390.442v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 422
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 4

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

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

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 423
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 4

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

Obdobje varstva podatkov je deset let od 
datuma prve registracije v zadevni državi 
članici, razen kot je določeno v členu 59(2) 
ali členu 77. Za fitofarmacevtska sredstva iz 
člena 46 se obdobje podaljša na 15 let.

Or. en

Obrazložitev

Podjetjem, ki so pripravljena vlagati v naložbe za raziskave o novih vrstah uporabe 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev, zlasti za manj razširjene posevke, bi bilo treba 
odobriti spodbude. Razširitev začetnega obdobja varstva podatkov za registrirano sredstvo na 
več kot deset let, tako kot je na področju veterine, bo tovrstne raziskave spodbudila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 424
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß

Predlog spremembe 425
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5

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

Študija je zaščitena tri leta po obdobju, 
omenjenem v četrtem pododstavku, če je
potrebna za podaljšanje ali pregled 
registracije.

Or. en

Obrazložitev

Podjetjem, ki so pripravljena vlagati v naložbe za raziskave o novih vrstah uporabe 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev, zlasti za manj razširjene posevke, bi bilo treba 
odobriti spodbude. Razširitev začetnega obdobja varstva podatkov za registrirano sredstvo na 
več kot deset let, tako kot je na področju veterine, bo tovrstne raziskave spodbudila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 426
Člen 56, odstavek 1, pododstavek 5

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

Študija ni zaščitena, če je bila potrebna le za 
podaljšanje ali pregled registracije, razen če 
vsebuje nova znanstvena dognanja, ki so 
pomembna za zmanjšanje tveganja.
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Or. en

Obrazložitev

Fitofarmacevtska sredstva je treba ponovno oceniti in registrirati 10 let po njihovi prvi 
registraciji. Potrebne so nove študije za ponovno registracijo, za imetnike odobritev pa to 
pomeni veliko naložbo. Če te študije ne bodo varovane, bi bilo mogoče, da jih proizvajalci ne
bi želeli izvajati, zato bi se lahko izgubljalo pomembno znanje o možnostih za zmanjševanje 
tveganja. V predlogu se kaže pohvalno prizadevanje za poenostavljeno uporabo pravil o 
varovanju podatkov, vendar je ta predlog spremembe potreben, da bi se izognili razvoju v 
opisano smer. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos + Holger 
Krahmer

Predlog spremembe 427
Člen 56, odstavek 1 a (novo)

1a. Če se prvi vlagatelj odloči zaprositi za 
razširitev registracije za uporabo na manj 
razširjenih posevkih v 7 letih od prve 
registracije, se obdobje varovanja podatkov 
za zadevno sredstvo podaljša za eno leto za 
vsaki dve razširitvi registracije za manj 
razširjene posevke. Začetno obdobje 
varovanja podatkov se lahko podaljša za 
največ pet let.

Or. en

Obrazložitev

Podjetjem, ki so pripravljena vlagati v naložbe za raziskave o novih vrstah uporabe 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev, zlasti za manj razširjene posevke, bi bilo treba 
odobriti spodbude. Razširitev začetnega obdobja varstva podatkov za registrirano sredstvo na 
več kot deset let, tako kot je na področju veterine, bo tovrstne raziskave spodbudila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 428
Člen 56, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(b a) v primeru nastanka monopolnih 
razmer.
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Or. es

Obrazložitev

Nova uredba bi morala vsebovati posebne določbe, ki bi preprečevale nastanek monopolnih 
razmer na trgu fitofarmacevtskih sredstev

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 429
Člen 56, odstavek 3, uvodni del in točka (a)

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije in zadevni državi 
članici za vsako poročilo o preskusih ali 
študijah predložil:

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije ali dodatnih 
informacij in zadevni državi članici za 
vsako poročilo o preskusih ali študijah 
predložil:

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

a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
preskusih in študijah potrebna za prvo 
registracijo po danih pogojih, ali 
spremembo, podaljšanje ali pregled 
registracije fitofarmacevtskega sredstva;

Or. en

Obrazložitev

Po začetnem obdobju 7 do 10 let po registraciji morajo proizvajalci fitofarmacevtskih 
sredstev zaprositi za ponovno registracijo svojih proizvodov in tako dokazati, da glede na 
najsodobnejša znanstvena dognanja ne predstavljajo nevarnosti za človekovo zdravje in 
okolje . Pristojni organi držav članic v ta namen zahtevajo ustrezno obsežne nove podatke. 
Predložitev teh podatkov za imetnike odobritev pomeni večjo naložbo, zato bi morala biti 
novopridobljena intelektualna lastnina ustrezno zaščitena, da bi te naložbe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 430
Člen 56, odstavek 3, uvodni del in točka (a)

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije in zadevni državi 

3. Varstvo podatkov v skladu z odstavkom 1 
se odobri le, če je prvi vlagatelj predložil 
zahtevo v zvezi z varstvom podatkov ob 
predložitvi dokumentacije ali dodatnih 
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članici za vsako poročilo o preskusih ali 
študijah predložil:

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

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

(a) utemeljitev, da so predložena poročila o 
poskusih in študijah v danih pogojih
potrebna za prvo registracijo ali spremembo, 
obnovitev ali pregled registracije 
fitofarmacevtskega sredstva;

Or. de

Obrazložitev

V nasprotju z drugimi proizvodi je treba fitofarmacevtska sredstva v sedmih do desetih letih 
po njihovi prvi registraciji znova v celoti oceniti in registrirati. Regulacijski organi 
potrebujejo za to ponovno oceno veliko število novih podatkov. 

Imetniki registracij imajo z zagotavljanjem teh podatkov velike stroške. Če ti novi podatki 
niso zaščiteni, mnogih sredstev ne bo mogoče podpreti - zlasti manj razširjenih vrst posevkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 431
Člen 56, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice pri registraciji 
fitofarmacevtskega sredstva v skladu s 
členom 35(2) ali členom 40 na vsakem 
območju, opredeljenem v Prilogi I varujejo 
podatke, potrebne za registracijo v državi 
članici, ki preučuje, v skladu z določbami 
tega člena. Varstvo podatkov se začne na 
dan registracije v vsaki državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Varovanje podatkov bi se moralo odobriti v vseh državah članicah, ki odobrijo registracije za 
eno območje, zato da bi podjetja spodbudili k raziskavam inovativnih sredstev in da bi 
njihovim naložbam zagotovili predvidljivo varstvo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 432
Člen 56, odstavek 3 a (novo)

3a. Na vseh območjih, opredeljenih v 
Prilogi I, morajo države članice, ki 
registrirajo fitofarmacevtska sredstva v 
skladu s členom 35(2) ali z vzajemnim 
priznavanjem v skladu s členom 40, 
podatke, ki so potrebni za registracijo v 
državi članici, kjer se preučuje, zaščititi v 
skladu z odstavki 1, 2 in 3. Varstvo 
podatkov se mora v vseh državah članicah 
začeti z dnem registracije.

Or. de

Obrazložitev

Sistem registracij po območjih mora zagotavljati varstvo podatkov v vseh državah članicah, 
da spodbudi vlaganja podjetij v inovativne proizvode. Sistem varstva podatkov nove uredbe 
mora zagotavljati predvidljivo zaščito vlaganj na vsakem območju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 433
Člen 58, odstavek 3 a (novo)

3bis. Če država članica meni, da bi lahko 
prišlo do nastanka monopola, kadar se 
morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki 
zadevnih registracij fitofarmacevtskih 
sredstev, ki vsebujejo enako aktivno snov, 
varovalo ali enak sinergist, ne morejo 
sporazumeti o izmenjavi poročil o poskusih 
in študijah, se morata obe strani dogovoriti 
za pristojno sodišče, ki bo odločalo o delitvi 
stroškov, ki izvirajo iz izmenjave poskusov 
in študij. Imetnik ali imetniki zadevne 
registracije lahko od morebitnega 
vlagatelja zahtevajo enak delež stroškov, 
kot so ga imeli sami , kar je izvršljivo pred 
sodiščem.

Or. es
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Obrazložitev

Nova uredba bi morala vsebovati posebne določbe, ki bi preprečevale nastanek monopolnih 
razmer na trgu fitofarmacevtskih sredstev

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 434
Člen 59, odstavek 2

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

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali imetniki 
zadevnih registracij si prizadevajo za 
zagotovitev izmenjave preskusov in študij, 
ki vključujejo vretenčarje. Stroški izmenjave 
poročil o preskusih in študijah se določijo na 
pošten, pregleden in nediskriminatoren 
način. Morebitni vlagatelj krije stroške, ki 
nastanejo v celotnem postopku za 
pridobitev tistih informacij, ki jih mora 
predložiti za izpolnitev zahtev za 
registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Stroški pridobivanja informacij so večji kot čisti stroški študije. Prihodnji vlagatelj zahtevka 
bi moral biti obvezan k udeležbi pri skupnih stroških pridobivanja podatkov, ki bi jih kasneje 
smel uporabiti za potrebe svoje registracije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 435
Člen 59, odstavek 3

3. Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, ne morejo sporazumeti o izmenjavi 
poročil o preskusih in študijah, ki 
vključujejo vretenčarje, morebitni vlagatelj 
obvesti pristojni organ države članice. Ne 
glede na to se morajo potencialni vlagatelj in 
imetnik ali imetniki zadevnih registracij 

3. Če se morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, ne morejo sporazumeti o izmenjavi 
poročil o preskusih in študijah, ki 
vključujejo vretenčarje, morebitni vlagatelj 
obvesti pristojni organ države članice. Kljub 
temu pa se morajo morebitni vlagatelj in 
imetnik ali imetniki zadevnih registracij 
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dogovoriti o pristojnem sodišču za namene 
pododstavka 2.

dogovoriti o pristojnem razsodišču za 
namen pododstavka 2. 

Če morebitni vlagatelj in imetniki zadevnih 
registracij ne uspejo doseči dogovora, v 
skladu z odstavkom 2, to pristojnim 
organom države članice ne prepreči 
uporabe poročil o preskusih in študijah, ki 
vključujejo vretenčarje, s strani pristojnega 
organa za namene zahtevka morebitnega 
vlagatelja. Imetnik ali imetniki zadevne 
registracije lahko od morebitnega 
vlagatelja zahtevajo enak delež stroškov, ki 
so jih imeli sami, kar je izvršljivo pred 
sodišči države članice, ki jih določijo 
stranke v skladu z pododstavkom 1. Ta 
sodišča upoštevajo načela iz odstavka 2.

Če do dogovora v skladu z odstavkom 2 ne 
pride, se lahko takšen sporazum nadomesti 
s predložitvijo zadeve razsodišču in 
sprejetjem njegove odredbe. Ko razsodišče 
odloči, mora morebitni vlagatelj pred 
uporabo podatkov, potrebnih za 
registracijo, priskrbeti dokazila o 
dogovorjenem plačilu. 

Or. en

Obrazložitev

Preskusi in študije, ki se izvedejo zaradi registracije, za imetnika registracije pomenijo veliko 
naložbo. Varstvo te intelektualne lastnine mora biti zagotovljeno. Ko se doseže dogovor o 
denarnem nadomestilu ali tak dogovor nadomesti odredba razsodišča, priskrbi pa se tudi 
dokazilo o plačilu, bi moralo biti morebitnemu vlagatelju dovoljeno te podatke uporabiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 436
Člen 60, odstavek 1 a (novo)

1a. Vlagatelju je ponujena možnost, da 
poda svoje mnenje, preden pristojni organ 
o zaupnosti podatkov sprejme odločitev, ki 
bo zavezujoča za vse države članice, 
Agencijo in Komisijo. Odločitev, o kateri 
mora biti prosilec obveščen, vsebuje 
ustrezno utemeljitev. Prosilec ima pravico 
takšno odločitev, preden se ta izvede, 
izpodbijati na sodišču, zato da bi sodišče 
ocene in odločitev pristojnega organa 
pregledalo in da se prepreči razkritje 
zadevnih podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Razkritje občutljivih informacij lahko močno vpliva na poslovne interese. Imetnik takšnih 
informacij mora zato imeti možnost, da o odločitvi za razkritje, preden se ta sprejme, poda 
mnenje  in da po potrebi uporabi pravna sredstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 437
Člen 60, odstavek 2, uvodni del

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

2. Glede na poslovne interese iz odstavka 1 
se za zaupne v vsakem primeru štejejo:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 438
Člen 60, odstavek 2, točka (b)

(b) specifikacija čistosti aktivne snovi, 
razen nečistoč, ki se štejejo za toksikološko, 
ekotoksikološko ali okoljsko pomembne;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prednostna naloga te uredbe je zaščita zdravja ljudi, ki mora zato imeti absolutno prednost 
pred kakršnimi koli finančnimi, gospodarskimi ali drugimi oziri. Kdo bo odločal o tem, katere 
nečistoče so ali niso toksikološko, ekotoksikološko ali okoljsko pomembne? Glede na tveganja 
in priznane škodljive učinke aktivnih snovi ta informacija ne bi smela veljati za poslovno 
tajnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 439
Člen 60, odstavek 2, točka (c)

(c) informacije o celotni sestavi 
fitofarmacevtskega sredstva.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Prednostna naloga te uredbe je zaščita zdravja ljudi, ki mora zato imeti absolutno prednost 
pred kakršnimi koli finančnimi, gospodarskimi ali drugimi oziri. Zelo pomembno je poznati 
celotno sestavo proizvoda, še posebej, če je nekdo utrpel kakršne koli škodljive učinke in 
potrebuje pravilno oceno in obravnavo svojega stanja, ne glede na to, ali je akutno ali 
kronično. Zato ta informacija ne bi smela veljati za poslovno tajnost.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 440
Člen 60, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) imena in lokacije poskusnih objektov,  
namenjenih poskusom in študijam, ki 
vključujejo vretenčarje;

Or. en

Obrazložitev

Laboratoriji in posamezniki, ki sodelujejo v poskusih na vretenčarjih, so še posebej tarča 
nasilnih dejanj. Zato se njihove identitete ne bi smelo razkriti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 441
Člen 60, odstavek 2, točka (c b) (novo)

(cb) imena in osebni podatki znanstvenikov 
in raziskovalcev, odgovornih za vodenje 
poskusov in študij, ki vključujejo 
vretenčarje;

Or. en

Obrazložitev

Laboratoriji in posamezniki, ki sodelujejo v poskusih na vretenčarjih, so še posebej tarča 
nasilnih dejanj. Zato se njihove identitete ne bi smelo razkriti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Richard Seeber + Holger Krahmer

Predlog spremembe 442
Člen 60, odstavek 2 a (novo)

2a. Podatki o preskusih, vključno s poročili 
o študijah, ki jih je vlagatelj predložil za 
namene registracije, ponovne registracije 
ali spremembe registracije nekega 
fitofarmacevtskega sredstva v skladu z 
direktivo 91/414/EGS ali to uredbo, in ki v 
skladu z določbami te uredbe ne veljajo za 
zaupne, bodo dani na vpogled 
zainteresiranim stranem na posebnih 
lokacijah, ki jih določi Komisija, Agencija 
ali države članice (čitalnice). Takšni 
podatki niso objavljeni niti v elektronski 
niti v kakršnikoli drugi obliki. Ob vpogledu 
so dovoljene zabeležke, namenjene osebni 
uporabi.  

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 443
Člen 62, odstavek 1, pododstavek 2

Ta uredba vključuje tudi standardna besedila 
za posebna tveganja in varnostne ukrepe, ki 
dopolnjujejo besedila iz 
Direktive 1999/45/ES. Zajema besedilo 
prilog IV in V k Direktivi 91/414/EGS z 
vsemi potrebnimi spremembami.

Ta uredba vključuje tudi standardna besedila 
za posebna tveganja in varnostne ukrepe, ki 
dopolnjujejo besedila iz 
Direktive 1999/45/ES.  Prenaša besedilo 
prilog IV in V k Direktivi 91/414/EGS z 
vsemi spremembami, potrebnimi zaradi 
spremembe direktive v uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 117. 
Natančnejša opredelitev besedila. Sprejetje uredbe o označevanju fitofarmacevtskih sredstev 
v postopku svetovanja bi se moralo omejiti zgolj na prenos obstoječih zahtev. S tem se 
zagotovi potrebna osnova za označevanje po prehodu s trenutno veljavne direktive na novo 
uredbo. 
Pri spremembah naj bi šlo le za osnutek sprememb, glede na to, da bi se morale zahteve glede 
označevanja sprejeti v bližnji prihodnosti s postopkom soodločanja (glej predlog spremembe 
k členu 75), saj predstavljajo bistveni element uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Glenis Willmott + Chris Davies

Predlog spremembe 444
Člen 62, odstavek 2

2. Države članice lahko zahtevajo vzorce ali 
modele embalaže ter osnutke oznak in 
letakov, ki jih je treba predložiti.

2. Države članice lahko zahtevajo vzorce ali 
modele embalaže ter osnutke oznak in 
letakov, ki jih je treba predložiti v preučitev 
pred odobritvijo registracije.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi bil državam članicam ponujen mehanizem za zagotavljanje skladnosti z zahtevo, če 
bi imetniki registracije usklajevanju nasprotovali.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 445
Člen 63, odstavek 2 a (novo)

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

Or. el

Obrazložitev

Primerno je obdržati prepovedi, ki na tem področju obstajajo na nacionalni ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 446
Člen 64, odstavek 1

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

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji in 
uporabniki strokovnjaki fitofarmacevtskih 
sredstev vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo. 
Glede na možnost kroničnih dolgotrajnih 
učinkov pesticidov na delavce, prebivalce in 
druge izpostavljene osebe je treba te 
evidence hraniti vsaj 40 let.

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

Pristojnemu organu dajo na voljo podatke 
iz teh evidenc. Ti podatki morajo biti na 
voljo tudi prebivalcem in sosedom ali 
sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo neposreden dostop do njih.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi sistem to povsem onemogoča, saj sedaj prebivalci nimajo dostopa do informacij o 
kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, dostopa pa nimajo niti njihovi zdravniki ali drugi 
zdravstveni svetovalci. Vendar so te informacije življenjskega pomena za pravilno oceno in 
zdravljenje vsakogar, pri katerem so se pojavili za zdravje škodljivi (akutni ali kronični) 
učinki. Glede na možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov pesticidov na delavce, prebivalce in 
druge izpostavljene osebe je treba te evidence hraniti vsaj 40 let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 447
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji in 
uporabniki strokovnjaki fitofarmacevtskih 
sredstev vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo. 
Glede na možnost kroničnih dolgotrajnih 
učinkov pesticidov na delavce, prebivalce in 
druge izpostavljene osebe je treba te 
evidence hraniti vsaj 30 let.
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Or. en

Obrazložitev

Obstoječi sistem to povsem onemogoča, saj sedaj prebivalci nimajo dostopa do informacij o 
kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, dostopa pa nimajo niti njihovi zdravniki ali drugi 
zdravstveni svetovalci. Vendar so te informacije življenjskega pomena za pravilno oceno in 
zdravljenje vsakogar, pri katerem so se pojavili za zdravje škodljivi (akutni ali kronični) 
učinki. Če obstaja možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na zdravje, je treba te evidence 
hraniti vsaj 30 let.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 448
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 2

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

Pristojnemu organu posredujejo podatke iz 
teh evidenc. Glede na možnost kroničnih 
dolgotrajnih učinkov pesticidov na delavce, 
prebivalce in druge izpostavljene osebe je 
treba te evidence hraniti vsaj 20 let. 
Pristojni organ mora dati te podatke na 
voljo tudi prebivalcem in sosedom ali 
sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo neposreden dostop do njih.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi sistem to povsem onemogoča, saj sedaj prebivalci nimajo dostopa do informacij o 
kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, dostopa pa nimajo niti njihovi zdravniki ali drugi 
zdravstveni svetovalci. Vendar so te informacije življenjskega pomena za pravilno oceno in 
zdravljenje vsakogar, pri katerem so se pojavili za zdravje škodljivi (akutni ali kronični) 
učinki. Če obstaja možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na zdravje, je treba evidence 
hraniti vsaj 20 let.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Esther De Lange

Predlog spremembe 449
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 2

Na zahtevo pristojnega organa dajo na voljo 
ustrezne podatke iz teh evidenc. Ti podatki 
morajo biti na voljo tudi sosedom ali 

Na zahtevo pristojnega organa dajo na voljo 
ustrezne podatke iz teh evidenc.
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sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo dostop do njih.

Or. en

Obrazložitev

Dovolj je, če ima dostop do fitofarmacevtskih informacij pristojni organ. Vsaka obveza, ki 
glede hranjenja evidenc presega sedanjo, je v nasprotju s prizadevanji za zmanjšanje 
birokracije in upravnih stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Predlog spremembe 450
Člen 64, odstavek 1, pododstavek 2

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

Pristojnemu organu dajo na voljo podatke 
iz teh evidenc. Ti podatki morajo biti na 
voljo tudi prebivalcem in sosedom ali 
sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo neposreden dostop do njih.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi sistem to povsem onemogoča, saj sedaj prebivalci nimajo dostopa do informacij o 
kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, dostopa pa nimajo niti njihovi zdravniki ali drugi 
zdravstveni svetovalci. Vendar so te informacije življenjskega pomena za pravilno oceno in 
zdravljenje vsakogar, pri katerem so se pojavili za zdravje škodljivi (akutni ali kronični) 
učinki. Če obstaja možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na zdravje, je treba evidence 
hraniti vsaj 30 let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 451
Člen 70 a (novo)

Člen 70 a
Sklad za varno odstranitev zastarelih 

pesticidov
Proizvajalci in imetniki registracije 
prispevajo v sklad, ki pokriva stroške, 
povezane z odstranjevanjem in uničenjem 
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zalog zastarelih pesticidov v državah 
članicah in tretjih državah. Prispevek v 
sklad se razdeli na pošten in pregleden 
način. 

Or. en

Obrazložitev

Zaloge zastarelih pesticidov v mnogih državah članicah in tretjih državah predstavljajo resno 
nevarnost za človekovo zdravje in okolje. Od proizvajalcev se zahteva, da krijejo stroške, 
povezane z varnim odstranjevanjem in uničenjem teh nevarnih snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 452
Člen 71, odstavek 1

1. Države članice lahko izterjajo stroške za 
delo v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti v 
skladu s to uredbo s pristojbinami in 
stroški.

1. EU določi skupni minimalni prispevek, 
ki ga države članice zberejo in sredstva 
uporabijo za financiranje spremljanja, 
nadzora, ponovne vzpostavitve in prehoda 
na gojenje brez pesticidov.
Države članice lahko z istim namenom 
določijo dodatne prispevke in pristojbine.

Or. da

Obrazložitev

Cilj predloga je uvedba načela, da plača povzročitelj obremenitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 453
Člen 71, odstavek 1

1. Države članice lahko izterjajo stroške za 
delo v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti v 
skladu s to uredbo s pristojbinami in stroški.

1. Države članice lahko izterjajo stroške za 
delo, povezano z odobritvami ali 
registracijami v okviru ali v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznosti v skladu s to 
uredbo s pristojbinami in stroški.

Or. en
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Obrazložitev

Osnutek predlaganega besedila kaže na to, da bi lahko države članice izterjale le stroške za 
delo, opravljeno kot posebna obveza v okviru te uredbe. S tem bi bilo, na primer, izključeno 
delo soporočevalca ali kolegialni pregled.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 454
Člen 74

Komisija lahko, v skladu s postopkom iz 
člena 76(2), sprejme ali spremeni tehnične 
ali druge smernice za izvajanje te uredbe. 
Komisija lahko od Agencije zahteva, da 
pripravi ali sodeluje pri oblikovanju smernic. 

Komisija lahko, v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a), 
sprejme ali spremeni tehnične in druge 
smernice za izvajanje te uredbe. Komisija 
lahko od Agencije zahteva, da pripravi ali 
sodeluje pri oblikovanju smernic. Agencija 
lahko začne s pripravo ali revizijo smernic, 
namenjenih oceni tveganja za aktivne 
snovi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.
Treba bi bilo omogočiti, da EFSA sama začne s pripravo ali revizijo smernic, namenjenih 
oceni tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 455
Člen 75, odstavek 1

V skladu s postopkom iz člena 76(3) se 
sprejmejo:

1. V skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 76(3) se sprejmejo ukrepi, potrebni za 
izvajanje te uredbe:

(a) spremembe k prilogam, ob upoštevanju 
sedanjih znanstvenih in tehničnih 
dosežkov;

Najpozneje do...* Komisija vloži 
zakonodajne predloge na osnovi člena 251 
pogodbe o: 

(b) uredbe o zahtevah po podatkih za 
aktivne snovi in fitofarmacevtska sredstva, 
kot je navedeno v členu 8(1)(b) in (c), ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 

(a) zahtevah po podatkih za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva, kot je navedeno v 
členu 8(1)(b) in (c), vključno z ukrepi za 
omejitev poskusov na živalih na najmanjšo 
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dosežkov; možno mero, zlasti z uporabo metod brez 
poskusov na živalih in inteligentnih 
strategij preskušanja,ob upoštevanju 
znanstvenih in tehničnih dosežkov;

(c) spremembe k Uredbi o enotnih načelih 
za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, kot je navedeno v členu 29(6), ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 
dosežkov;

(b) enotnih načelih za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, kot je navedeno 
v členu 29(6), ob upoštevanju znanstvenih in 
tehničnih dosežkov;

(d) spremembe k Uredbi, ki vsebuje zahteve 
glede označevanja fitofarmacevtskih 
sredstev, kot je navedeno v členu 62(1);

(c) zahtevah glede označevanja 
fitofarmacevtskih sredstev, kot je navedeno 
v členu 62(1).

(e) ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe.
* Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Gornji predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 127 poročevalca. 
S postopkom komitologije se lahko sprejmejo samo ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe.
Vse priloge vsebujejo bistvene elemente uredbe, zato jih ne bi smeli spremeniti s postopkom 
komitologije.
Zahteve glede podatkov, enotna načela za vrednotenje in registracijo ter zahteve glede 
označevanja, vse to so bistveni elementi te uredbe. Medtem ko bi bilo treba določbe, ki jih je v 
preteklosti sprejel Svet, prenesti, da bi zagotovili uporabnost uredbe, bi bilo treba omenjene 
bistvene elemente v bližnji prihodnosti sprejeti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 456
Člen 76, odstavek 4 a (novo)

4a. Seje odbora in njegovih delovnih 
skupin so na zahtevo odprte za poslance 
Evropskega parlamenta. 

Or. en

Obrazložitev

Povečati je treba preglednost postopkov komitologije. Opazovalcem Evropskega parlamenta 
bi bilo treba omogočiti udeležbo na sejah odbora in njegovih delovnih skupin.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen in Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges 
in Péter Olajos + Caroline Lucas

Predlog spremembe 457
Člen 78

Člen 78 črtano
Odstopanje za varovala in sinergiste

Z odstopanjem od odstavka 28(1) lahko 
država članica v petih letih po sprejetju 
programa iz člena 26 odobri dajanje v 
promet na svojem ozemlju 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
varovala in sinergiste, ki niso bili odobreni, 
vendar so vključeni v program.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 29(2) in spremno 
obrazložitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Christa Klaß

Predlog spremembe 458
Člen 79 a (novo)

Člen 79a
Pregled

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 459
Člen 79 a (novo)

Člen 79a
Evropska komisija preveri učinkovitost te 
uredbe in njeno skladnost z notranjim 
trgom ter Evropskemu parlamentu in Svetu 
najkasneje v treh letih od njene objave, 
nato pa vsakih pet let, predloži poročilo, ki 
mu po potrebi priloži ustrezne predloge 
sprememb. Pri tem se upošteva zlasti 
napredek pri vzpostavitvi notranjega trga za 
fitofarmacevtska sredstva.

Or. de

Obrazložitev

Evropska komisija mora preveriti skladnost te uredbe z načeli notranjega trga in v primeru 
neskladja predložiti spremembe, na podlagi katerih bo mogoče to skladnost vzpostaviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 460
Priloga II, točka 2.1

2.1 Določbe iz člena 7(1) so izpolnjene le, če 
se na podlagi predložene dokumentacije 
pričakuje, da bo registracija v vsaj eni državi 
članici mogoča za vsaj eno fitofarmacevtsko 
sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, 
za vsaj eno od reprezentativnih rab.

2.1 Določbe iz člena 7(1) so izpolnjene le, če 
se na podlagi predložene dokumentacije 
pričakuje, da bo registracija v vsaj eni državi 
članici mogoča za vsa fitofarmacevtska
sredstva in formulacije, ki vsebujejo
zadevno aktivno snov, za celoten obseg
reprezentativnih rab.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(4) in spremno 
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obrazložitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 461
Priloga II, točka 3.2

Aktivna snov se odobri le, če je bilo za 
omejen obseg reprezentativnih rab 
ugotovljeno, da je fitofarmacevtsko sredstvo 
po uporabi v skladu z dobro prakso varstva 
rastlin in ob upoštevanju realnih običajnih
pogojev uporabe dovolj učinkovito.
Ta zahteva se oceni glede na enotna načela 

za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz drugega odstavka člena 35.

Aktivna snov se odobri le, če je bilo za velik
obseg reprezentativnih rab ugotovljeno, da je 
fitofarmacevtsko sredstvo po uporabi v 
skladu z dobro prakso uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev in ob 
upoštevanju realnih običajnih pogojev 
uporabe dovolj učinkovito.
Ta zahteva se oceni glede na enotna načela 

za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz drugega odstavka člena 35.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka odločitev mora temeljiti na realnih pogojih uporabe. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Avril Doyle

Predlog spremembe 462
Priloga II, točka 3.6.1

3.6.1. Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi zadostna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva.

3.6.1. Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi zadostna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov, 
možnih kombiniranih učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva, kot 
so poklicni uporabniki in ranljive skupine..

Or. en

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom bi bilo treba pri določanju meril za izključitev kroničnih 
učinkov na zdravje upoštevati oceno tveganja, ne pa jih povezovati z oceno izpostavljenosti. 
To je potrebno, ker „realno predlagani pogoji“ niso opredeljeni. Tudi druga takšna merila 
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izključujejo dele strategije za oceno tveganja, na primer merila za zelo obstojne in 
bioakumulativne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 463
Priloga II, točka 3.6.1

3.6.1 Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi zadostna meja varnosti, ob 
upoštevanju vrste in resnosti učinkov ter 
ranljivosti posebnih skupin prebivalstva.

3.6.1 Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti se 
zagotovi primerna meja varnosti najmanj 
100, ob upoštevanju vrste in resnosti 
učinkov, možnih kombiniranih vplivov ter 
ranljivosti posebej ogroženih skupin oseb.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 464
Priloga II, točka 3.6.2

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene večjih preskušanj 
genostrupenosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh in 
fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, ni 
razvrščena, v skladu z določbami Direktive 
67/548/EGS, kot mutagena kategorija 1 
ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če ocena v 
skladu z enotnimi načeli iz člena 35 kaže 
sprejemljivo raven zaščite uporabnikov, 
delavcev, mimoidočih in potrošnikov za vsaj 
eno reprezentativno uporabo vsaj enega 
fitofarmacevtskega sredstva pod 
priporočenimi pogoji uporabe. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4 se aktivne snovi lahko odobrijo le, če se z ocenami tveganja ugotovijo 
varni načine uporabe. To odraža predlagani novi odstavek. Enakovredno točki 3.8.1 Priloge 
II.
Urejanje fitofarmacevtskih sredstev na podlagi lastnosti njihovih aktivnih snovi, ne da bi pri 
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tem upoštevali njihovih dejanskih načinov uporabe in izpostavljenosti, spodkopava načelo, da 
morajo odločitve temeljiti na ocenah tveganja. Posledica tega bo odprava številnih varnih 
proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi kot možnih 
nadomestnih snovi, da ne bi snovi zavrnili brez pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 465
Priloga II, točka 3.6.3

3.6.3. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene preskušanj rakotvornosti, 
izvedenih v skladu z zahtevami po podatkih 
o aktivnih snoveh in fitofarmacevtskih 
sredstvih ter drugih razpoložljivih podatkov 
in informacij, ni in ne bo razvrščena, v 
skladu z določbami Direktive 67/548/EGS, 
kot rakotvorna kategorija 1 ali 2, razen če 
je izpostavljenost človeka tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi II, točka 3.6.2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 466
Priloga II, točka 3.6.4

3.6.4. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene preskušanj strupenosti za 
razmnoževanje, izvedenih v skladu z 
zahtevami glede podatkov o aktivnih 
snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, ni in ne bo razvrščena, v skladu 
z določbami Direktive 67/548/EGS, kot 
strupena za razmnoževanje iz kategorije 1 

črtano
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ali 2, razen če je izpostavljenost človeka tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi II, točka 3.6.2.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Richard Seeber + Holger Krahmer

Predlog spremembe 467
Priloga II, točka 3.6.5

3.6.5. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene v skladu s smernicami 
Skupnosti za preskušanje ali z mednarodno 
priznanimi smernicami za preskušanje ni 
ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih 
motilcev hormonov, ki imajo lahko 
toksikološki pomen v zvezi z ljudmi, razen 
če je izpostavljenost človeka tej aktivni 
snovi v fitofarmacevtskem sredstvu v 
realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za obravnavo učinkov endokrinih motenj, ki bi bila drugačna od obravnave toksikoloških 
učinkov, ni znanstvene podlage. Toksični učinki, ki se kažejo v obliki endokrinih motenj, so že 
zajeti v najvišjih ravneh izpostavljenosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so varne za človeka 
in okolje. Endokrine motnje ne smejo biti vsesplošno merilo za zavračanje aktivnih snovi. Glej 
tudi obrazložitev k prilogi II, točka 3.6.2.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Avril Doyle

Predlog spremembe 468
Priloga II, točka 3.6.5 a (novo)

3.6.5a. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene v skladu s smernicami 
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Skupnosti za preskušanje ali z mednarodno 
priznanimi smernicami za preskušanje ni 
ugotovljeno, da ima nevrotoksične lastnosti, 
ki so lahko toksikološko pomembne za 
ljudi, ob upoštevanju izpostavljenosti med 
življenjem zarodka/plodu in/ali v otroštvu, 
kot tudi verjetne kombinirane učinke, razen 
če je izpostavljenost tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom bi bilo treba pri določanju meril za izključitev kroničnih 
učinkov na zdravje upoštevati oceno tveganja, ne pa jih povezovati z oceno izpostavljenosti. 
To je potrebno, ker „realno predlagani pogoji“ niso opredeljeni. Tudi druga omejitvena 
merila izključujejo dele strategije za oceno tveganja, na primer omejitvena merila za zelo 
obstojne in bioakumulativne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 469
Priloga II, točka 3.7.1, točki (a) (i) in (i a) (novo)

(i) dokaz, da je njegov DT50 v vodi daljši od 
dveh mesecev ali da je njegov DT50 v 
zemlji daljši od šestih mesecev ali da je 
njegov DT50 v usedlini daljši od šestih 
mesecev;
in

(i) dokaz, da je njegov DT50 v vodi daljši od 
dveh mesecev ali da je njegov DT50 v 
zemlji daljši od šestih mesecev ali da je 
njegov DT50 v usedlini daljši od šestih 
mesecev;

(ia) dokaz, da je aktivna snov sicer dovolj 
obstojna, da je njena izključitev iz Priloge I 
upravičena;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uredbo usklajuje s prilogo D stockholmske konvencije. Vsa tri merila 
za obstojna organska onesnaževala bi se morala uporabljati kot posamezna merila za 
izključitev. Poleg tega se teh meril ne bi smelo razveljaviti z izračuni izpostavljenosti ali 
drugimi pogoji in ocenami.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 470
Priloga II, točka 3.7.1, točka (a) (i b) (novo)

(ib) potrebna je obravnava z vidika 
konvencije o obstojnih organskih 
onesnaževalih; ali

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uredbo usklajuje s prilogo D stockholmske konvencije. Vsa tri merila 
za obstojna organska onesnaževala bi se morala uporabljati kot posamezna merila za 
izključitev. Poleg se teh meril ne bi smelo razveljaviti z izračuni izpostavljenosti ali drugimi 
pogoji in ocenami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 471
Priloga II, točka 3.7.1, točka (b) (ii) a (novo)

(iia) spremljanje podatkov v živih 
organizmih, ki kažejo, da je zmožnost 
bioakumulacije aktivne snovi dovolj velika, 
da zahteva obravnavo z vidika konvencije o 
obstojnih organskih onesnaževalih; ali

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uredbo usklajuje s prilogo D stockholmske konvencije. Vsa tri merila 
za obstojna organska onesnaževala bi se morala uporabljati kot posamezna merila za 
izključitev. Poleg tega se teh meril ne bi smelo razveljaviti z izračuni izpostavljenosti ali 
drugimi pogoji in ocenami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 472
Priloga II, točka 3.7.1, točka (c) (ii)

(ii) spremljanje podatkov, ki kažejo, da je do 
prenosa aktivne snovi v okolju na velike 

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

razdalje, z možnostjo prenosa v sprejemno 
okolje, lahko prišlo po zraku ali vodi; 

Or. el

Obrazložitev

Za navedbo selivskih vrst ni znanstvene razlage.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 473
Priloga II, točka 3.7.2

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

črtano

Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila, navedena 
spodaj, je snov z lastnostmi PBT.
3.7.2.1. Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če:
razpolovna doba v morski vodi traja več kot 

60 dni ali
je njena razpolovna doba v sladki vodi ali 

rečnih ustjih več kot 40 dni ali
razpolovna doba v morski usedlini traja več 

kot 180 dni ali
razpolovna doba v sedimentu sladke vode 
ali rečnih ustjih traja več kot 120 dni ali

razpolovna doba v zemlji traja več kot 120 
dni.
Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, ki 
so zbrani v skladu z ustreznimi pogoji, ki 
jih določi vlagatelj.
3.7.2.2. Kopičenje v organizmih
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000. 
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Ocena bioakumulacije temelji na 
izmerjenih podatkih o koncentraciji v 
vodnih vrstah. Lahko se uporabijo podatki 
o sladkovodnih in morskih vrstah. 
3.7.2.3. Strupenost
Aktivna snov izpolnjuje merilo toksičnosti, 
če: 
– je dolgoročna koncentracija neopaženih 

učinkov (NOEC) pri morskih ali 
sladkovodnih organizmih manjša od 
0,01 mg/l ali

– je snov razvrščena kot rakotvorna 
(kategorije 1 ali 2), mutagena 
(kategorije 1 ali 2), ali reproduktivno 
toksična (kategorije 1, 2, ali 3) ali

– obstajajo drugi dokazi za kronično 
strupenost, določeno z razvrstitvami: T, 
R48, ali Xn, R48 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS; 

Or. en

Obrazložitev

Urejanje fitofarmacevtskih sredstev na podlagi lastnosti njihovih aktivnih snovi, ne da bi pri 
tem upoštevali njihovih dejanskih načinov uporabe in izpostavljenosti, spodkopava načelo, da 
morajo odločitve temeljiti na ocenah tveganja. Posledica tega bo odprava številnih varnih 
proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi kot možnih 
nadomestnih snovi, da ne bi snovi zavrnili brez pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 474
Priloga II, točka 3.7.3

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

črtano

Snov, ki izpolnjuje obe spodaj navedeni 
merili, je snov z lastnostmi vPvB.
3.7.3.1. Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
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obstojnosti, če:
– razpolovna doba v morski ali sladki vodi 

ali v rečnih ustjih traja več kot 60 dni ali
– razpolovna doba v sedimentu morske, 

sladke vode ali rečnih ustjih traja več kot 
180 dni ali

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 180 
dni.
3.7.3.2. Kopičenje v organizmih
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Or. en

Obrazložitev

Urejanje fitofarmacevtskih sredstev na podlagi lastnosti njihovih aktivnih snovi, ne da bi pri 
tem upoštevali njihovih dejanskih načinov uporabe in izpostavljenosti, spodkopava načelo, da 
morajo odločitve temeljiti na ocenah tveganja. Posledica tega bo odprava številnih varnih 
proizvodov/načinov uporabe. Ta merila bi bilo treba uporabiti za določitev snovi kot možnih
nadomestnih snovi, da ne bi snovi zavrnili brez pravega ocenjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 475
Priloga II, točka 3.8.1

3.8.1. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če ocena tveganja kaže 
tveganja, ki so sprejemljiva v skladu z 
merili, določenimi v enotnih načelih za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 35, pod realnimi 
predlaganimi pogoji uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov. Ocena mora upoštevati resnost 
učinkov, nezanesljivost podatkov in število 
skupin organizmov, za katere se pričakuje, 
da bo nameravana uporaba aktivne snovi 
nanje škodljivo vplivala.

3.8.1. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če ocena tveganja kaže 
tveganja, ki so sprejemljiva v skladu z 
merili, določenimi v enotnih načelih za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 35, pod realnimi 
predlaganimi pogoji uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov. Ocena mora upoštevati resnost 
dolgoročnih učinkov na biološko 
raznovrstnost, nezanesljivost podatkov in 
število skupin organizmov, za katere se 
pričakuje, da bo nameravana uporaba 
aktivne snovi nanje škodljivo vplivala.

Or. el
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Obrazložitev

Dolgoročna ohranitev biološke raznovrstnosti mora biti eden osnovnih ciljev uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Richard Seeber + Holger Krahmer

Predlog spremembe 476
Priloga II, točka 3.8.2

3.8.2. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če na podlagi ocene Skupnosti 
ali mednarodno priznanih smernic za 
preskušanje ni ugotovljeno, da ima 
lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki 
imajo lahko toksikološki pomen v zvezi z 
neciljnimi organizmi, razen če je 
izpostavljenost neciljnega organizma tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos + Dan Jørgensen, 
Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 477
Priloga II, točka 3.8.2 a (novo)

3.8.2a. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene Skupnosti ali mednarodno 
priznanih smernic za preskušanje ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, kar vključuje pregled 
znanstvenih publikacij, ni ugotovljeno, da 
je toksična za čebele in ima koeficient 
tveganja (HQ) nižji od 50.
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Or. en

Obrazložitev

Študije so pokazale, da čebele, ki so bile izpostavljene pesticidom, izgubijo sposobnost 
orientacije. Pri postopku odobritve je treba upoštevati toksičnost za čebele. Koeficient 
tveganja (HQ) je zelo koristen kazalec pri izračunu toksičnosti za čebele in ga je treba pri 
oceni tveganja upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 478
Priloga II, točka 3.9 a (novo)

3.9a. Snovi iz prednostnega seznama, ki je
bil sestavljen v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je 
ratificirala Evropska unija, ali s seznama 
prednostnih snovi na področju vodne 
politike iz priloge Direktive 2000/60/ES, se 
ne odobrijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uredbo usklajuje z obstoječo zakonodajo in z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 479
Priloga II, točka 4

Aktivna snov se odobri kot možna 
nadomestna snov v skladu s členom 24, če:

Aktivna snov se odobri kot možna 
nadomestna snov v skladu s členom 24, če:

– so njene vrednosti SDV, ARO ali DRII 
bistveno nižje od vrednosti večine 
odobrenih aktivnih snovi;

– je na podlagi ocene večjih preskušanj 
genotoksičnosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh 
in fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, 
razvrščena, v skladu z določbami 
Direktive 67/548/EGS, kot mutagena 
kategorija 1 ali 2, razen če je 
izpostavljenost človeka tej aktivni snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
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predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva;

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

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

– obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo 
kritičnih učinkov, ki skupaj z vzorci 
uporabe/izpostavljenosti povzročijo 
primere uporabe, ki lahko še vedno 
zbujajo skrb, kljub zelo omejevalnim 
ukrepom za obvladovanje tveganja (kot so 
obsežna osebna zaščitna oprema ali zelo 
široki varovalni pasovi);

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

– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov. – se ne šteje za obstojno, bioakumulativno 
in toksično snov (PBT), ki se kopiči v 
organizmih.

Snov, ki izpolnjuje vsa tri merila iz 
oddelkov, navedenih spodaj, je snov PBT.
Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če:
– razpolovna doba v morski vodi traja več 

kot 60 dni ali
– razpolovna doba v sladki vodi ali rečnih 

ustjih traja več kot 40 dni ali
– razpolovna doba v morski usedlini traja 

več kot 180 dni ali
– razpolovna doba v sedimentu sladke vode 

ali rečnih ustjih traja več kot 120 dni ali
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– razpolovna doba v zemlji traja več kot 120 
dni.

Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, 
zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih določi 
vlagatelj.
Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih (BCF) večji od 2 000.
Ocena bioakumulacije temelji na 
izmerjenih podatkih o koncentraciji v 
vodnih vrstah. Lahko se uporabijo podatki 
o sladkovodnih in morskih vrstah.
Toksičnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo toksičnosti, 
če
– je dolgoročna koncentracija neopaženih 

učinkov (NOEC) pri morskih ali 
sladkovodnih organizmih manjša od 
0,01 mg/l ali

– je snov razvrščena kot rakotvorna 
(kategorija 1 ali 2), mutagena 
(kategorija 1 ali 2), ali toksična za 
razmnoževanje (kategorija 1, 2, ali 3) ali

– obstajajo drugi dokazi kronične 
toksičnosti, kot opredeljujejo klasifikacije: 
T, R48, ali Xn, R48 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS.

– je zelo obstojna in je bioakumulacija 
velika (vPvB).

Snov, ki izpolnjuje obe spodaj navedeni 
merili, je snov z lastnostmi vPvB.
Obstojnost
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
obstojnosti, če:
– razpolovna doba v morski, sladki vodi ali 

rečnih ustjih traja več kot 60 dni ali
– razpolovna doba v sedimentu morske, 

sladke vode ali rečnih ustjih traja več kot 
180 dni ali

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 180 
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dni.
Bioakumulacija
Aktivna snov izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če je faktor koncentracije v 
organizmih večji od 5 000.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 480
Priloga II, točka 4, alinea -1 (novo)

– je v Direktivi 2000/60/ES in v njenih 
hčerinskih direktivah opredeljena kot 
prednostna snov;

Or. en

Obrazložitev

Če je snov v okvirni direktivi o vodah opredeljena kot prednostna, je treba to upoštevati pri 
odobritvi snovi, ki jih je treba nadomestiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 481
Priloga II, točka 4, alinei 4 a in b (novo)

– obstaja tveganje, da preide v podtalnico;
– ima sposobnost povzročitve endokrinih 
motenj, nevrotoksičnosti in 
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imunotoksičnosti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je razlikovanje visoko tveganih snovi korak naprej, v teh merilih manjka omemba 
tveganja prehoda v podtalnico. Treba je omeniti tudi lastnosti, ki povzročajo endokrine 
motnje, nevrotoksičnost in imunotoksičnost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 482
Priloga IV, točka 1, pododstavek 3

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

(a) nadomestna snov se uporabi le, če je
kemijska raznolikost aktivnih snovi zadostna 
za čim večje zmanjšanje nastanka odpornosti 
v ciljnem organizmu;

(a) nadomestna snov se uporabi le, če 
raznolikost aktivnih snovi in drugih 
nekemičnih metod za zaščito pridelka in 
zatiranje škodljivcev zadostuje za čim večje 
zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem 
organizmu;

(b) nadomestna snov se uporabi le pri 
aktivnih snoveh, ki povzročajo, če se 
uporabljajo v registriranih fitofarmacevtskih 
sredstvih, bistveno višjo raven tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje;

(b) nadomestna snov se v državah članicah
lahko uporabi pri vseh aktivnih snoveh, ki 
povzročajo višjo raven tveganja za zdravje 
ljudi ali okolje, če se uporabljajo v 
registriranih fitofarmacevtskih sredstvih.

(c) nadomestna snov se uporabi šele po 
tem, ko se po potrebi omogoči pridobivanje 
praktičnih izkušenj, če še niso na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odpravlja mejo za nadomestitev LE za nekatere snovi, obseg pa prepušča 
državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 483
Priloga IV, točka 1, pododstavek 3
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Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

(a) nadomestna snov se uporabi le, če je
kemijska raznolikost aktivnih snovi zadostna
za čim večje zmanjšanje nastanka odpornosti 
v ciljnem organizmu;

(a) nadomestna snov se uporabi le, če 
raznolikost aktivnih snovi in drugih 
nekemičnih metod za zaščito pridelka in 
zatiranje škodljivcev zadostuje za čim večje 
zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem 
organizmu;

(b) nadomestna snov se uporabi le pri 
aktivnih snoveh, ki povzročajo, če se 
uporabljajo v registriranih fitofarmacevtskih 
sredstvih, bistveno višjo raven tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje;

(b) nadomestna snov se lahko v državah 
članicah uporabi pri vseh aktivnih snoveh, 
ki povzročajo bistveno višjo raven tveganja 
za zdravje ljudi ali okolje, če se uporabljajo 
v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih;

(c) nadomestna snov se uporabi šele po tem, 
ko se po potrebi omogoči pridobivanje 
praktičnih izkušenj, če še niso na voljo.

(c) nadomestna snov se uporabi šele po tem, 
ko se po potrebi omogoči pridobivanje 
praktičnih izkušenj, če še niso na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odpravlja mejo za nadomestitev LE za nekatere snovi, obseg pa prepušča 
državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 484
Priloga IV, točka 3, pododstavek 1

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

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

Or. el
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Obrazložitev

Da bi zaščitili prevoz fitofarmacevtskih sredstev, moramo zaščititi tudi konkurenčnost 
kmetijstva Skupnosti.


