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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 150
Uvodna izjava 6

(6) Rastlinska pridelava je zelo pomembna 
za Skupnost. Eden od najpomembnejših 
načinov za varstvo rastlin in rastlinskih 
proizvodov pred škodljivimi organizmi, 
vključno s plevelom, in za izboljšanje 
kmetijske proizvodnje je uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prednostna naloga te uredbe je zaščita zdravja ljudi in živali, ki mora zato imeti absolutno 
prednost pred kakršnimi koli finančnimi, gospodarskimi ali drugimi vidiki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 151
Uvodna izjava 7

(7) Fitofarmacevtska sredstva lahko tudi 
neugodno vplivajo na rastlinsko pridelavo. 
Njihova uporaba lahko vključuje tveganje in
nevarnost za ljudi, živali in okolje, zlasti če 
se dajo v promet, ne da bi jih predhodno 
uradno testirali in odobrili, ter če se 
nepravilno uporabljajo. Zato je treba sprejeti 
usklajena pravila o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet.

(7) Pesticidi lahko tudi neugodno vplivajo 
na rastlinsko pridelavo. Njihova uporaba 
lahko vključuje tveganje, nevarnost za ljudi, 
živali in okolje ter kratkoročne in 
dolgoročne škodljive vplive nanje, zlasti, 
vendar ne izključno, če se dajo v promet, ne 
da bi jih predhodno uradno testirali in 
odobrili, ter če se nepravilno uporabljajo. 
Zato je treba sprejeti usklajena pravila o 
dajanju pesticidov v promet. 

Or. en

Obrazložitev

Izraz „fitofarmacevtska sredstva“, ki se uporablja v celotnem predlogu in tudi v naslovu, je 
neprimeren, saj številni posamezniki v javnosti te terminologije ne poznajo. Zato lahko 
nadaljnja raba tega izraza povzroči zmedo med posamezniki v javnosti/potrošniki. Beseda 
pesticidi je ustreznejša. „Fitofarmacevtska sredstva“ bi morali v celotnem besedilu uredbe 
nadomestiti s „pesticidi“ in na ustreznih mestih s „pesticidnimi proizvodi“. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 152
Uvodna izjava 7

(7) Fitofarmacevtska sredstva lahko tudi 
neugodno vplivajo na rastlinsko pridelavo. 
Njihova uporaba lahko vključuje tveganje in 
nevarnost za ljudi, živali in okolje, zlasti če 
se dajo v promet, ne da bi jih predhodno 
uradno testirali in odobrili, ter če se
nepravilno uporabljajo. Zato je treba sprejeti 
usklajena pravila o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet.

(7) Fitofarmacevtska sredstva lahko tudi 
neugodno vplivajo na rastlinsko pridelavo. 
Njihova uporaba lahko vključuje škodo,
tveganje in stvarno nevarnost za ljudi, živali 
in okolje ter kratkoročne in dolgoročne 
škodljive vplive nanje, zlasti če se dajo v 
promet, ne da bi jih predhodno uradno 
testirali in odobrili, ter če se nepravilno 
uporabljajo. Zato je treba sprejeti usklajena 
pravila o dajanju fitofarmacevtskih sredstev 
v promet.

Or. en
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Obrazložitev

Fitofarmacevtska sredstva za ljudi, živali in okolje niso le tvegana in nevarna, povzročajo jim 
tudi škodo in predstavljajo stvarno nevarnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 153
Uvodna izjava 8

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, doječimi materami, 
nerojenimi otroki, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 154
Uvodna izjava 8

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki, 
starejšimi ter rekonvalescenti. Uporabiti je 
treba previdnostno načelo in zagotoviti, da 
industrija dokaže, da snovi ali izdelki, 
proizvedeni ali dani v promet, nimajo 
škodljivega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Or. pl

Obrazložitev

Med posebej ranljive skupine je treba uvrstiti rekonvalescente, saj za okrevanje potrebujejo 
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čisto okolje brez fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 155
Uvodna izjava 8

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in
okolje.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja in hkrati zagotoviti konkurenčnost 
evropskega kmetijstva. Posebno pozornost 
je treba nameniti varstvu ranljivih skupin 
prebivalstva, vključno z nosečnicami, 
dojenčki in otroki. Uporabiti je treba 
previdnostno načelo in zagotoviti, da 
industrija dokaže, da snovi ali izdelki, 
proizvedeni ali dani v promet, nimajo 
škodljivega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Or. el

Obrazložitev

Sprejeti ukrepi in sklepi ne smejo škodovati konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti na 
svetovnem trgu.

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

Predlog spremembe 156
Uvodna izjava 8

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje.

(8) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja. Posebno pozornost je treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki. 
Uporabiti je treba previdnostno načelo in 
zagotoviti, da industrija dokaže, da snovi ali 
izdelki, proizvedeni ali dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi in 
okolje ter da ne obstaja sum za to.

Or. en
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Obrazložitev

Za prikaz, da pesticid ne vpliva na zdravje ljudi in na okolje, je trenutno potrebnih veliko 
dokazov. Namesto tega je treba zahtevati številne dokaze, ki kažejo, da pesticid ne vpliva na 
zdravje ljudi in na okolje ter da ne obstaja sum za to.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 157
Uvodna izjava 9

(9) Snovi se vključijo v fitofarmacevtska 
sredstva le na podlagi dokazov, da 
nedvomno koristijo rastlinski pridelavi, in se 
ne pričakuje, da bi škodljivo vplivale na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje. Da se 
doseže enaka raven varstva v vseh državah 
članicah, je treba odločitev o sprejemljivosti 
ali nesprejemljivosti takšnih snovi sprejeti 
na ravni Skupnosti.

(9) Snovi se vključijo v fitofarmacevtska 
sredstva le na podlagi dokazov, da 
nedvomno koristijo rastlinski pridelavi, in je 
bilo ugotovljeno, da ne bodo škodljivo 
vplivale na zdravje ljudi ali živali ter okolje. 
Da se doseže visoka in enaka raven varstva 
v vseh državah članicah, je treba odločitev o 
sprejemljivosti ali nesprejemljivosti takšnih 
snovi sprejeti na ravni Skupnosti.

Or. de

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

Predlog spremembe 158
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Za uporabo načela, da plača 
povzročitelj obremenitve, bi morala 
Komisija preučiti, kako naj bi proizvajalci 
fitofarmacevtskih sredstev in/ali aktivnih 
snovi, ki jih fitofarmacevtska sredstva 
vsebujejo, ustrezno sodelovali pri obravnavi 
ali odpravi škode, ki jo zdravju ljudi ali 
okolju povzroči uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev.

Or. de

Obrazložitev

Kot na drugih področjih evropske zdravstvene in okoljske politike bi moralo tudi pri 
fitofarmacevtskih sredstvih in njihovih aktivnih snoveh veljati, da je odgovoren proizvajalec. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 159
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Treba je spodbujati razvoj poskusnih 
metod in vitro (v epruveti), pri katerih se ne 
uporabljajo živali, da bi pridobili več 
človeku ustreznih varnostnih podatkov, kot 
jih nudijo rezultati živalskih študij, ki so 
trenutno v rabi. 

Or. en

Obrazložitev

Številne poskusne metode na živalih niso bile nikoli ocenjene glede na moderne standarde in v 
številnih primerih je njihova ustreznost in zanesljivost dvomljiva. Spodbujanje poskusnih 
metod, ki ne vključujejo živali, je pomembno za zaščito zdravja ljudi in tudi za preprečitev 
trpljenja živali.

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

Predlog spremembe 160
Uvodna izjava 13

(13) Zaradi varnosti mora biti obdobje 
odobritve aktivnih snovi časovno omejeno. 
Obdobje odobritve mora biti sorazmerno z 
možnimi tveganji, ki nastanejo z uporabo 
takšnih snovi. Pri kakršni koli odločitvi v 
zvezi z obnovitvijo odobritve je treba 
upoštevati izkušnje, dobljene pri dejanski 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki 
vsebujejo zadevne snovi, ter kakršne koli 
dosežke na področju znanosti in tehnologije. 
Po prvi obnovitvi odobritve je treba takšne 
snovi ponovno pregledati le, če obstajajo 
dokazi, da ne izpolnjujejo več zahtev te 
uredbe.

(13) Zaradi varnosti mora biti obdobje 
odobritve aktivnih snovi časovno omejeno. 
Obdobje odobritve mora biti sorazmerno z 
možnimi tveganji, ki nastanejo z uporabo 
takšnih snovi in omejeno na največ 15 let za 
snovi z majhnim tveganjem, 5 let za snovi, 
ki jih je treba nadomestiti, in 10 let za 
druge snovi. Pri kakršni koli odločitvi v 
zvezi z obnovitvijo odobritve je treba 
upoštevati izkušnje, dobljene pri dejanski 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki 
vsebujejo zadevne snovi, ter kakršne koli 
dosežke na področju znanosti in tehnologije. 

Or. en
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Obrazložitev

Snovi je treba redno pregledovati in pri tem upoštevati trenutna znanstvena spoznanja. 

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

Predlog spremembe 161
Uvodna izjava 16

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

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

Or. en

Obrazložitev

Družba bi morala biti tista, ki določi, kaj je sprejemljivo tveganje, in če družba meni, da je 
tveganje nesprejemljivo, je treba ponovno opredeliti, kaj je sprejemljivo, in temu ustrezno 
oceniti tveganje. Tako o sprejemljivosti tveganja odločajo le zainteresirane strani. To mora 
vključevati tudi predstavnike podeželskih skupnosti in prebivalcev, skupin kmetov, 
okoljevarstvenih skupin in skupin potrošnikov ter tudi splošne javnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Predlog spremembe 162
Uvodna izjava 16

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

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

Obrazložitev

Družba bi morala biti tista, ki določi kaj je sprejemljivo tveganje in če družba meni, da je 
tveganje nesprejemljivo, je treba ponovno opredeliti, kaj je sprejemljivo, in temu ustrezno 
oceniti tveganje. Tako o sprejemljivosti tveganja odločajo le zainteresirane strani. To mora 
vključevati tudi predstavnike podeželskih skupnosti in prebivalcev, skupin kmetov (tako za 
biološko kot konvencionalno kmetovanje), okoljevarstvenih skupin in skupin potrošnikov ter 
tudi splošne javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 163
Uvodna izjava 17

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne 
snovi je treba opredeliti na ravni Skupnosti. 
Države članice morajo redno preverjati, ali 
se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
takšne aktivne snovi, lahko nadomestijo s 
fitofarmacevtskimi sredstvi z aktivnimi 
snovmi, za katere je potrebno manjše 
zmanjšanje tveganja.

(17) Nekatere aktivne snovi, ki zahtevajo 
posebno skrb in so zdaj odobrene, je treba 
na ravni Skupnosti opredeliti kot snovi, ki 
naj bi jih nadomestili. Države članice 
morajo redno preverjati, ali se 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
takšne aktivne snovi, lahko nadomestijo s 
fitofarmacevtskimi sredstvi z aktivnimi 
snovmi, za katere je potrebno manjše 
zmanjšanje tveganja ali to sploh ni 
potrebno, ali z drugačnimi postopki 
kmetijske pridelave. Po pozitivnem 
preverjanju je treba aktivno snov 
nemudoma nadomestiti.

Or. de

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

Predlog spremembe 164
Uvodna izjava 17

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne snovi 
je treba opredeliti na ravni Skupnosti. 
Države članice morajo redno preverjati, ali 
se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
takšne aktivne snovi, lahko nadomestijo s 

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne snovi 
je treba opredeliti na ravni Skupnosti in na 
nacionalni ravni. Države članice morajo 
redno preverjati, ali se fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo takšne aktivne snovi, 
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fitofarmacevtskimi sredstvi z aktivnimi 
snovmi, za katere je potrebno manjše 
zmanjšanje tveganja.

lahko nadomestijo s fitofarmacevtskimi 
sredstvi z aktivnimi snovmi, za katere je 
potrebno manjše zmanjšanje tveganja, ali z 
alternativnimi nekemičnimi kmetijskimi 
praksami in metodami za zaščito ali varstvo 
pridelka.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki jih je treba nadomestiti, je treba pregledati enkrat in jih nadomestiti z varnejšimi 
snovmi. S tem preprečimo, da proizvodi, ki vsebujejo snovi, ki jih je treba nadomestiti, 
ostanejo na trgu brez omejitve. Obstajati mora možnost nadomestitve proizvoda z nekemičnim 
proizvodom.

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

Predlog spremembe 165
Uvodna izjava 17

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne snovi 
je treba opredeliti na ravni Skupnosti. 
Države članice morajo redno preverjati, ali
se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
takšne aktivne snovi, lahko nadomestijo s 
fitofarmacevtskimi sredstvi z aktivnimi 
snovmi, za katere je potrebno manjše 
zmanjšanje tveganja.

(17) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne snovi 
je treba opredeliti na ravni Skupnosti in na 
nacionalni ravni. Države članice morajo 
pregledovati fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo takšne aktivne snovi, da bi jih 
nadomestili s fitofarmacevtskimi sredstvi z 
aktivnimi snovmi, za katere je potrebno 
znatno manjše zmanjšanje tveganja, ali z 
alternativnimi nekemičnimi kmetijskimi 
praksami in metodami za zaščito pridelka.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki jih je treba nadomestiti, je treba pregledati enkrat in jih nadomestiti z varnejšimi 
snovmi. S tem preprečimo, da proizvodi, ki vsebujejo snovi, ki jih je treba nadomestiti, 
ostanejo na trgu brez omejitve. Obstajati mora možnost nadomestitve proizvoda z nekemično 
snovjo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 166
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) V svojem mnenju z dne 10. marca 
2006 o primernosti obstoječih metod za 
ocenjevanje možnih tveganj, povezanih s 
prilagojenimi in naključnimi 
nanotehnološkimi proizvodi, je Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo odkrita 
zdravstvena tveganja (Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified Health 
Risks - SCENIHR) opozoril na največje 
vrzeli v znanju, potrebnem za oceno 
tveganj, vključno z opredelitvijo 
nanodelcev, odkrivanjem in meritvami 
nanodelcev, razmerjem med odmerkom in 
odzivom, obnašanjem in obstojnostjo v 
človekovem telesu in okolju ter vsemi vidiki 
toksikologije in okoljske toksikologije v 
povezavi z nanodelci. Odbor je zaključil, da 
je treba obstoječe metode za oceno tveganja 
nekoliko spremeniti, da bi lahko 
obravnavali nevarnosti, povezane z 
nanotehnologijo, ter zlasti, da obstoječe 
toksikološke in ekotoksikološke metode 
morda ne zadostujejo za reševanje vseh 
vprašanj v zvezi z nanodelci. Z določbami te 
uredbe je treba zagotoviti ustrezno oceno 
varnosti nanodelcev kot predpogoj za 
njihovo proizvodnjo in dajanje v promet.

Or. en

Obrazložitev

Treba je izrecno omeniti ugotovitve odbora SCENIHR glede večjih vrzeli v znanju v povezavi 
z oceno tveganja pri nanodelcih kot tudi ugotovitve omenjenega odbora, da je treba 
spremeniti obstoječe metode. To vpliva tudi na oceno tveganja nanodelcev in bi moralo 
privesti do posebnih določb kot tudi do posebnega pregleda nanodelcev v okviru te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 167
Uvodna izjava 17 b (novo)
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(17b) Če bi ukrepi, zastavljeni v uvodni 
izjavi 17a (novo), povzročili slabši 
konkurenčni položaj zaradi diskriminacije 
domačih proizvajalcev, mora posamezna 
država članica poskrbeti za ustrezno 
nadomestilo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 168
Uvodna izjava 19

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva.

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva, in razloge za to.
Te informacije naj bodo dostopne javnosti 
skupaj s podrobnostmi o vseh pomožnih 
snoveh, ki jih vsebuje fitofarmacevtsko 
sredstvo.

Or. en

Obrazložitev

Javnost ima pravico do informacij o tveganju in možnih škodljivih učinkih pomožnih sestavin, 
saj so te lahko vključene v nepesticidne proizvode na trgu in ne le v pesticidne proizvode. 
Zato bi morale biti informacije o pomožnih snoveh, ki jih pesticidni proizvodi ne smejo 
vsebovati in razlogi za to, na voljo javnosti. Prav tako morajo biti javnosti na voljo 
informacije o vseh pomožnih snoveh, ki jih vsebujejo pesticidni proizvodi. Zanje ne velja 
poslovna zaupnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 169
Uvodna izjava 19

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva in razloge za to.
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v fitofarmacevtska sredstva. Te informacije naj bodo dostopne javnosti 
skupaj s podrobnostmi o vseh pomožnih 
snoveh, ki jih vsebuje pesticidni proizvod.

Or. en

Obrazložitev

Javnost ima pravico do informacij o tveganju in možnih škodljivih učinkih pomožnih sestavin, 
saj so te lahko vključene v nepesticidne proizvode na trgu. Zato bi morale biti informacije o 
pomožnih snoveh, ki jih pesticidni proizvodi ne smejo vsebovati in razlogi za to, na voljo 
javnosti.

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

Predlog spremembe 170
Uvodna izjava 19

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva.

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zainteresiranim stranem
zagotoviti seznam pomožnih snovi v 
formulaciji, ki se ne smejo vključiti v 
fitofarmacevtska sredstva, in razloge za to.

Or. en

Obrazložitev

Javnost ima pravico do informacij o pomožnih snoveh, ki jih pesticidni proizvodi ne smejo 
vsebovati in razlogi za to ji morajo biti na voljo javnosti, kot to velja za aktivne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 171
Uvodna izjava 19

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva.

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je sprejeti in dati na voljo javnosti 
pozitivni seznam pomožnih snovi v 
formulaciji, ki se lahko uporabljajo v 
fitofarmacevtskih sredstvih.

Or. en
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Obrazložitev

Javnost ima pravico do informacij o tveganju in možnih škodljivih učinkih pomožnih sestavin. 
Zato morajo biti informacije o vseh pomožnih snoveh, ki jih vsebujejo pesticidni proizvodi na 
voljo javnosti. Zanje ne velja poslovna zaupnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 172
Uvodna izjava 19

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji. 
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva.

(19) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi pomožne snovi v formulaciji.
Primerno je zagotoviti seznam pomožnih 
snovi v formulaciji, ki se ne smejo vključiti 
v fitofarmacevtska sredstva, in razloge za to.

Or. en

Obrazložitev

Javnost mora imeti dostop do osnovnih informacij glede razlogov, zaradi katerih pomožna 
sestavina morebitno ni vključena v fitofarmacevtsko sredstvo, kot trenutno velja za aktivne 
snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 173
Uvodna izjava 20

(20) Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
aktivne snovi, so lahko formulirana na 
različne načine in se lahko uporabijo na 
različnih posevkih, v različnih kmetijskih, 
ekoloških in podnebnih razmerah. Zato 
morajo registracije za fitofarmacevtska 
sredstva izdati države članice.

(20) Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
aktivne snovi, so lahko formulirana na 
različne načine in se lahko uporabijo na 
različnih posevkih, v različnih kmetijskih, 
ekoloških in podnebnih razmerah. Zato 
morajo registracije za fitofarmacevtska 
sredstva izdati države članice, veljati pa 
morajo v vsej EU.

Or. de

Obrazložitev

Srednje- in dolgoročni cilj mora biti vzpostavitev prave registracije EU, torej registracije v 
eni državi članici, ki velja tudi v drugih državah članicah. Le tako je mogoče vzpostaviti 
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delujoči notranji trg za fitofarmacevtska sredstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 174
Uvodna izjava 21

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
izdaji registracije za fitofarmacevtska 
sredstva mora biti cilj zagotovitve varstva 
zdravja ljudi ali živali in okolja 
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske 
pridelave. Zato je treba, preden se 
fitofarmacevtska sredstva dajo v promet, 
dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi ter nimajo škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje.

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
izdaji registracije za fitofarmacevtska 
sredstva mora biti cilj zagotovitve varstva 
zdravja ljudi ali živali in okolja ter vodnih 
virov pomembnejši kot cilj izboljšanja 
rastlinske pridelave. Zato je treba, preden se 
fitofarmacevtska sredstva dajo v promet, 
dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi ter nimajo škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje in vodne 
vire.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev zaščite vodnih virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 175
Uvodna izjava 21

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
izdaji registracije za fitofarmacevtska 
sredstva mora biti cilj zagotovitve varstva 
zdravja ljudi ali živali in okolja 
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske 
pridelave. Zato je treba, preden se 
fitofarmacevtska sredstva dajo v promet, 
dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi ter nimajo škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi ali živali ter okolje.

(21) Določbe, ki urejajo registracijo, morajo 
zagotavljati visok standard varstva. Zlasti pri 
izdaji registracije za fitofarmacevtska 
sredstva mora biti cilj zagotovitve varstva 
zdravja ljudi ali živali in okolja 
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske 
pridelave. Zato je treba, preden se 
fitofarmacevtska sredstva dajo v promet, 
dokazati, da nimajo škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi, tudi ne vseh ogroženih 
skupin, ali zdravje živali ter okolje.

Or. en
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Obrazložitev

Prednostna naloga te uredbe je zagotovitev visokih standardov za zaščito zdravja ljudi in 
živali, ki mora zato imeti absolutno prednost pred kakršnimi koli finančnimi, gospodarskimi 
ali drugimi oziri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 176
Uvodna izjava 24

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo registracije, ki jih izda ena 
država članica, sprejeti tudi druge države 
članice, v katerih so ekološke in podnebne 
razmere primerljive. Zato je treba Evropsko 
unijo razdeliti na območja registracije s 
primerljivimi razmerami, da se olajša takšno 
vzajemno priznavanje.

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo registracije, ki jih izda ena 
država članica, sprejeti tudi druge države 
članice, v katerih so ekološke in podnebne 
razmere primerljive. Zato je treba Evropsko 
unijo razdeliti na območja registracije s 
primerljivimi razmerami, da se doseže pravo 
vzajemno priznavanje.

Or. de

Obrazložitev

Za dokončno vzpostavitev delujočega skupnega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija za vso EU. Pri postopku registracije je treba upoštevati dodatne pogoje in 
omejitve uporabe (npr. določila o razdalji, prepoved uporabe od določenem času itd).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 177
Uvodna izjava 24

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo registracije, ki jih izda ena 
država članica, sprejeti tudi druge države 
članice, v katerih so ekološke in podnebne
razmere primerljive. Zato je treba Evropsko 
unijo razdeliti na območja registracije s 

(24) Za preprečitev podvajanja dela, 
zmanjšanje upravnega bremena za industrijo 
in države članice ter za zagotovitev bolj 
usklajene dostopnosti do fitofarmacevtskih 
sredstev morajo registracije, ki jih izda ena 
država članica, sprejeti tudi druge države 
članice, v katerih so geografske razmere 
primerljive. Zato je treba Evropsko unijo 
razdeliti na območja registracije s 
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primerljivimi razmerami, da se olajša takšno 
vzajemno priznavanje.

primerljivimi razmerami, da se olajša takšno 
vzajemno priznavanje.

Or. pl

Obrazložitev

Za pojasnitev. Podnebne in ekološke razmere niso enakovredne, saj slednje razmere 
oblikujejo podnebne razmere.
Razmere v geografskem okolju, s čimer se razume skupek medsebojno povezanih elementov 
(litosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera, antroposfera), so tiste, ki oblikujejo ekosistem, 
kjer prevladujejo specifične ekološke razmere, ki določajo razvoj habitata za žive organizme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 178
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) Razdelitev držav na območja 
registracije je prvi korak k vzpostavitvi 
enotnega notranjega trga s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, kjer 
registracija fitofarmacevtskega sredstva 
velja za vso EU. Komisija redno izdaja 
poročilo o napredku pri vzpostavljanju 
notranjega trga fitofarmacevtskih sredstev 
ter predlaga ukrepe za njegovo čimprejšnjo 
vzpostavitev.

Or. de

Obrazložitev

Za dokončno vzpostavitev delujočega skupnega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija za vso EU. Prvi korak k temu je lahko registracija po območjih, ko registracija 
fitofarmacevtskega sredstva v eni državi članici na območju velja za vse države članice tega 
območja.

Cilj je notranji trg za fitofarmacevtska sredstva; to pomeni, da registracija 
fitofarmacevtskega sredstva v eni drži članici EU samodejno velja kot registracija za celotno 
EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 179
Uvodna izjava 26

(26) V izjemnih primerih je treba državam 
članicam dovoliti registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki niso v skladu 
s pogoji iz te uredbe, če je to nujno zaradi 
ogroženosti rastlinske pridelave, ki je ni 
mogoče obvladati na drugačen način. 
Takšne registracije je treba pregledati na 
ravni Skupnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo bi morali črtati, saj je nevarnost ali grožnjo zelo težko opredeliti, ta določba 
pa bo omogočila številne izjeme, katerim se je treba izogniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 180
Uvodna izjava 26

(26) V izjemnih primerih je treba državam 
članicam dovoliti registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki niso v skladu 
s pogoji iz te uredbe, če je to nujno zaradi 
ogroženosti rastlinske pridelave, ki je ni 
mogoče obvladati na drugačen način. 
Takšne registracije je treba pregledati na 
ravni Skupnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uredba z visokimi standardi se ne zdi smiselna, če obstaja možnost za oddaljitev od teh 
standardov, ne glede na to, ali je primer izjemen ali ne. Zato je treba to uvodno izjavo črtati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 181
Uvodna izjava 26

(26) V izjemnih primerih je treba državam 
članicam dovoliti registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki niso v skladu s 
pogoji iz te uredbe, če je to nujno zaradi 
ogroženosti rastlinske pridelave, ki je ni 
mogoče obvladati na drugačen način. Takšne 
registracije je treba pregledati na ravni 
Skupnosti.

(26) V izjemnih primerih je treba dovoliti 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki 
niso v skladu s pogoji iz te uredbe, če je to 
nujno zaradi ogroženosti rastlinske pridelave 
in ekosistemov, ki je ni mogoče obvladati na 
drugačen način. Takšne začasne registracije 
je treba pregledati na ravni Skupnosti.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 182
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Svet vključi 
načela načel integriranega varstva rastlin 
pred škodljivci, vključno z dobro prakso 
varstva rastlin in dobro okoljsko prakso v 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III 
k Uredbi št. 1782/2003. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitifarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitofarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

Or. de

Obrazložitev

Zavrne se uvedba nove obveznosti glede navzkrižne skladnosti.



AM\672325SL.doc 19/59 PE 390.401v02-00

SL

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

Predlog spremembe 183
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Svet vključi 
načela načel integriranega varstva rastlin 
pred škodljivci, vključno z dobro prakso 
varstva rastlin in dobro okoljsko prakso, v 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III k 
Uredbi št. 1782/2003. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitofarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci in dajanje 
prednosti nekemičnim in naravnim 
alternativam, kjer je to mogoče. Svet vključi 
načela integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, vključno z dobro prakso varstva 
rastlin in nekemičnimi metodami za zaščito 
rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje 
s pridelki, v predpisane zahteve ravnanja iz 
Priloge III k Uredbi št. 1782/2003. Zato je 
treba predvideti prehodno obdobje, v 
katerem bodo države članice lahko 
vzpostavile potrebne strukture, da se 
uporabnikom fitofarmacevtskih sredstev 
omogoči uporaba načel integriranega varstva 
rastlin pred škodljivci in nekemičnih 
alternativ za zaščito rastlin ter zatiranje 
škodljivcev in upravljanje s pridelki.

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, načrtovanim za ubijanje rastlin, mrčesa ali drugih 
oblik življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne.  Države članice morajo spodbujati 
splošno uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 184
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel 

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna primerna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev v skladu z 
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integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci. Svet vključi načela načel
integriranega varstva rastlin pred škodljivci, 
vključno z dobro prakso varstva rastlin in 
dobro okoljsko prakso, v predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge III k Uredbi 
št. 1782/2003. Zato je treba predvideti 
prehodno obdobje, v katerem bodo države 
članice lahko vzpostavile potrebne strukture, 
da se uporabnikom fitofarmacevtskih 
sredstev omogoči uporaba načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci.

njihovo registracijo ter dajanje prednosti 
nekemičnim in naravnim alternativam, kjer 
je to mogoče. Svet vključi načela 
nekemičnih metod varstva rastlin ter 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki v predpisane zahteve ravnanja iz 
Priloge III k Uredbi št. 1782/2003. Zato je 
treba predvideti prehodno obdobje, v 
katerem bodo države članice lahko 
vzpostavile potrebne strukture, da se tistim, 
ki uporabljajo pesticide, omogoči uporaba 
načel nekemičnih alternativ varstva rastlin 
ter zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki.

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, namenjenih za ubijanje rastlin, mrčesa ali drugih oblik 
življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne. Države članice morajo spodbujati 
splošno uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 185
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci. Svet vključi načela načel
integriranega varstva rastlin pred škodljivci, 
vključno z dobro prakso varstva rastlin in 
dobro okoljsko prakso, v predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge III k Uredbi 
št. 1782/2003. Zato je treba predvideti 
prehodno obdobje, v katerem bodo države 
članice lahko vzpostavile potrebne strukture, 
da se uporabnikom fitofarmacevtskih 
sredstev omogoči uporaba načel 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna primerna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev v skladu z 
njihovo registracijo in le kot zadnji izhod
ter dajanje prednosti nekemičnim in 
naravnim alternativam, kjer je to mogoče.
Svet vključi načela nekemičnih metod za 
varstvo rastlin ter zatiranje škodljivcev in 
upravljanje s pridelki, v predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge III k Uredbi 
št. 1782/2003. Zato je treba predvideti 
prehodno obdobje, v katerem bodo države 
članice lahko vzpostavile potrebne strukture, 
da se tistim, ki uporabljajo fitofarmacevtska 
sredstva, omogoči uporaba načel 
nekemičnih metod za zaščito rastlin ter 
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zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša z cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje 
kot zaupati kompleksnim kemikalijam, namenjenih za ubijanje rastlin, mrčesa ali drugih oblik 
življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne. Države članice morajo spodbujati 
splošno uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 186
Uvodna izjava 28

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju načel integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci. Svet vključi 
načela načel integriranega varstva rastlin 
pred škodljivci, vključno z dobro prakso 
varstva rastlin in dobro okoljsko prakso, v 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III k 
Uredbi št. 1782/2003. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitofarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

(28) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je 
potrebna ustrezna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev v skladu z njihovo registracijo ob 
upoštevanju načel integriranega varstva 
rastlin pred škodljivci in hkrati dajanje 
prednosti nekemičnim in naravnim 
alternativam, kjer je to mogoče. Svet vključi 
načela integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, vključno z dobro prakso varstva 
rastlin in dobro okoljsko prakso, v 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III k 
Uredbi št. 1782/2003. Zato je treba 
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
fitofarmacevtskih sredstev omogoči uporaba 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci.

Or. en

Obrazložitev

Pesticidi se ne bi smeli uporabljati v skladu z novim strogim postopkom za registracijo. 
Prednost bi morale imeti nekemične metode za zatiranje škodljivcev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 187
Uvodna izjava 31

(31) Študije so velika naložba. To naložbo je 
treba zaščititi, da se spodbudijo raziskave. 
Zato je treba študije, ki jih vlagatelj predloži 
državi članici, zaščititi pred uporabo drugega 
vlagatelja. Vendar pa mora biti ta zaščita 
časovno omejena, da se omogoči 
konkurenčnost. Prav tako mora biti omejena 
na študije, ki so resnično nujne za 
regulativne namene, da se prepreči, da bi 
vlagatelji s predložitvijo novih študij, ki niso 
nujne, umetno podaljševali obdobje zaščite.

(31) Študije so velika naložba. To naložbo je 
treba zaščititi, da se spodbudijo raziskave.
Zato je treba študije, ki jih vlagatelj predloži 
državi članici, razen tistih, ki vključujejo 
poskuse na vretenčarjih, in drugih, s 
katerimi se preprečijo poskusi na živalih,
zaščititi pred uporabo drugega vlagatelja.
Vendar pa mora biti ta zaščita časovno 
omejena, da se omogoči konkurenčnost.
Prav tako mora biti omejena na študije, ki so 
resnično nujne za regulativne namene, da se 
prepreči, da bi vlagatelji s predložitvijo 
novih študij, ki niso nujne, umetno 
podaljševali obdobje zaščite.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 188
Uvodna izjava 32

(32) Določiti je treba pravila za preprečitev 
podvajanja preskusov in študij. Zlasti je 
treba prepovedati ponovne študije, ki 
vključujejo vretenčarje. V zvezi s tem je 
treba sprejeti obveznost, da se pod 
razumnimi pogoji omogoči dostop do študij 
o vretenčarjih. Da se omogoči seznanjenost 
gospodarskih subjektov s tem, katere študije 
so bile izvedene, morajo države članice 
hraniti seznam teh študij, čeprav niso 
vključene v zgoraj navedeni sistem 
obveznega dostopa. 

(32) Določiti je treba pravila za preprečitev 
podvajanja poskusov in študij. Zlasti je treba 
prepovedati ponovne študije, ki vključujejo 
vretenčarje. V zvezi s tem je treba sprejeti 
obveznost, da se omogoči dostop do študij o 
vretenčarjih in drugih študij, s katerimi se 
preprečijo poskusi na živalih. Da se 
omogoči seznanjenost gospodarskih 
subjektov s tem, katere študije so bile 
izvedene, morajo države članice vse take 
študije poslati Agenciji, čeprav niso 
vključene v zgoraj navedeni sistem 
obveznega dostopa. Agencija naj vzpostavi 
osrednjo bazo podatkov o teh študijah.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen in Chris Davies + Roberto Musacchio

Predlog spremembe 189
Uvodna izjava 34

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

(34) Direktiva 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov se uporablja za razvrščanje, 
pakiranje in označevanje pesticidov. Vendar 
so za nadaljnje izboljšanje varstva 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, kot 
tudi prebivalcev in navzočih oseb, ki bi 
lahko bili izpostavljeni fitofarmacevtskim 
proizvodom pri škropljenju pridelkov, 
potrošnikov rastlin in rastlinskih proizvodov 
ter okolja primerna dodatna posebna 
pravila, ki upoštevajo posebne pogoje 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom. To 
vključuje poklicne in nepoklicne uporabnike, prebivalce, navzoče osebe, delavce, posebne 
ranljive skupine in potrošnike, ki so jim neposredno in posredno izpostavljeni preko zraka, 
hrane, krme, vode in okolja. Pri oblikovanju ocen izpostavljenosti in tveganja je treba v 
izračun ravni izpostavljenosti za vsako skupino vključiti vse ustrezne dejavnike 
izpostavljenosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 190
Uvodna izjava 34

(34) Direktiva 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov se uporablja za razvrščanje, 
pakiranje in označevanje pesticidov. Vendar 

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

je za nadaljnje izboljšanje varstva 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, 
prebivalcev in navzočih oseb, ki bi lahko 
bili izpostavljeni fitofarmacevtskim 
proizvodom pri škropljenju pridelkov, 
potrošnikov rastlin in rastlinskih proizvodov 
ter okolja primerno, da se na podlagi 
zakonodajnega predloga Komisije sprejme 
posebna zakonodaja, ki upošteva posebne 
pogoje uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 

Or. en

Obrazložitev

Zaščiti je treba vse skupine, 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. Pri oblikovanju ocen izpostavljenosti in tveganja je treba v izračun ravni 
izpostavljenosti za vsako skupino vključiti vse ustrezne dejavnike izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos + Gyula Hegyi in 
Christa Klaß

Predlog spremembe 191
Uvodna izjava 35

(35) Za zagotovitev, da oglasi ne zavajajo 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, je 
primerno zagotoviti pravila o oglaševanju 
teh sredstev.

(35) Za zagotovitev, da oglasi ne zavajajo 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev ali 
javnosti, je primerno zagotoviti pravila o 
oglaševanju teh sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje pri uporabi pesticidov pomeni nevarnost tako za uporabnike kot za javnost, zato 
oglasi za pesticide in pesticidne proizvode ne smejo zavajati uporabnikov ali javnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 192
Uvodna izjava 35

(35) Za zagotovitev, da oglasi ne zavajajo 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, je 

(35) Za zagotovitev, da oglasi ne zavajajo 
javnosti kot uporabnikov fitofarmacevtskih 
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primerno zagotoviti pravila o oglaševanju 
teh sredstev.

sredstev, je primerno zagotoviti pravila o 
oglaševanju teh sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Oglasi za pesticide in pesticidne proizvode ne smejo zavajati uporabnikov ali javnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 193
Uvodna izjava 36

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja z zagotovitvijo sledljivosti možne 
izpostavljenosti, da se poveča učinkovitost 
spremljanja in nadzora ter zmanjšajo 
stroški spremljanja kakovosti vode.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta člen se ne nanaša na področje uporabe te uredbe. Nadzor in vzpostavitev evidenc še 
naprej sodita na področje tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 194
Uvodna izjava 36

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja z zagotovitvijo sledljivosti možne 
izpostavljenosti, da se poveča učinkovitost 
spremljanja in nadzora ter zmanjšajo stroški 
spremljanja kakovosti vode.

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
posebne evidence površin in pridelka ter 
informacijah o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev ter jih dati na voljo javnosti, da se 
poveča raven varovanja zdravja ljudi in 
živali ter okolja z zagotovitvijo sledljivosti 
možne izpostavljenosti, da se poveča 
učinkovitost spremljanja in nadzora ter 
zmanjšajo stroški spremljanja kakovosti 
vode. Zbrane informacije bi morali 
uporabljati tudi za „prepustnico za 
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pesticide”, ki bo zagotavljala sledljivost 
uporabe pesticidov v prehranski verigi in 
vodnih virih.

Or. en

Obrazložitev

Tako bi se povečala preglednost. Dostopnost do podatkov v obliki prepustnice za pesticide, ki 
bi vsebovala informacije o vseh pesticidih, uporabljenih v nekem proizvodu, bi dodatno 
spodbujala k omejitvi njihove uporabe. Nekateri veletrgovci zahtevajo tako prepustnico, da bi 
ustregli zahtevam potrošnikov. Predlog spremembe k predlogu spremembe poročevalca zgolj 
dodaja vodne vire.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 195
Uvodna izjava 36

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja z zagotovitvijo sledljivosti možne 
izpostavljenosti, da se poveča učinkovitost 
spremljanja in nadzora ter zmanjšajo stroški 
spremljanja kakovosti vode.

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in jih na zahtevo 
dati na voljo neposredno zainteresiranim 
stranem, kot so prebivalci in navzoče osebe, 
da se poveča raven varovanja zdravja ljudi 
in živali ter okolja z zagotovitvijo 
sledljivosti možne izpostavljenosti, da se 
poveča učinkovitost spremljanja in nadzora 
ter zmanjšajo stroški spremljanja kakovosti 
vode. Glede na možnost kroničnih 
dolgotrajnih učinkov na zdravje je treba te 
evidence hraniti vsaj 30 let.

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljivost teh informacij je ključna za pravilno oceno in zdravljenje kogarkoli, ki trpi 
negativne učinke na zdravje, zato morajo predstavniki javnosti imeti pravico dostopa do 
informacij o kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, prav tako kot njihovi zdravniki in drugi 
zdravstveni svetovalci. Če obstaja možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na zdravje je treba 
evidence hraniti vsaj 30 let.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges in Péter Olajos

Predlog spremembe 196
Uvodna izjava 36

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja z zagotovitvijo sledljivosti možne 
izpostavljenosti, da se poveča učinkovitost 
spremljanja in nadzora ter zmanjšajo stroški 
spremljanja kakovosti vode.

(36) Zagotoviti je treba določbe o vodenju 
evidence in informacijah o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, da se poveča 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja z zagotovitvijo sledljivosti možne 
izpostavljenosti, da se poveča učinkovitost 
spremljanja in nadzora ter zmanjšajo stroški 
spremljanja kakovosti vode. Glede na 
možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na 
zdravje je treba te evidence hraniti vsaj 20 
let.

Or. en

Obrazložitev

Glede na možne kronične dolgotrajne učinke na zdravje je treba evidence z informacijami 
hraniti vsaj 20 let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 197
Uvodna izjava 37

(37) Določbe o ureditvah o nadzoru in o 
inšpekcijskih pregledih v zvezi s trženjem in 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev morajo
zagotoviti pravilno, varno in usklajeno 
izvajanje zahtev iz te uredbe, da se doseže 
visoka raven varstva zdravja ljudi in živali 
ter okolja.

(37) Države članice naj bi izvajale nadzor 
in inšpekcijske preglede v zvezi s trženjem 
in uporabo fitofarmacevtskih sredstev za 
zagotovitev skladnosti z zahtevami iz te 
uredbe, da se doseže visoka raven varstva 
zdravja ljudi in živali ter okolja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 198
Uvodna izjava 38

(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega (38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali, predvideva 
nadzorne ukrepe za uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev na vseh stopnjah 
proizvodnje živil, vključno z vodenjem 
evidence o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Podobna pravila morajo veljati za 
shranjevanje in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ki niso vključena v Uredbo (ES) 
št. 882/2004.

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali, predvideva 
nadzorne ukrepe za uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev na vseh stopnjah 
proizvodnje živil, kolikor se pri proizvodnji 
živil fitofarmacevtska sredstva neposredno 
uporabljajo, vključno z vodenjem evidence 
o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. 

Or. de

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 882/2004 ne zadeva fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 199
Uvodna izjava 39

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

(39) Ukrepi iz te uredbe naj ne bi posegali v 
obstoječo zakonodajo Skupnosti, zlasti ne v 
Direktivo [...] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne…o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov1, Direktivo 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike2, 
Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 
o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v 
ali na hrani in krmi rastlinskega in 
živalskega izvora ter o spremembi Direktive 
Sveta 91/414/EGS, ter zakonodajo 
Skupnosti o varstvu delavcev in kogar koli v 
zvezi z uporabo v zaprtih sistemih in 
namernim sproščanjem gensko spremenjenih 
organizmov.
1 UL L ...
2 UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila 
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spremenjena s Sklepom št. 2455/2001/ES (UL L 
331, 15.12.2001, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti z vso povezano zakonodajo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 200
Uvodna izjava 44

(44) Države članice morajo imenovati 
pristojne nacionalne organe.

(44) Države članice morajo imenovati 
pristojne nacionalne organe za namene 
izvajanja te direktive.

Or. pl

Obrazložitev

Izvirno besedilo ne navaja, zakaj morajo te organe imenovati države članice. Člen 72 
direktive določa naloge takih organov, med katere sodijo zbiranje podatkov, spremljanje 
izvajanja uredbe, poročanje in zakonodajno usklajevanje.

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

Predlog spremembe 201
Člen 1

Vsebina Vsebina in namen
Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

1. Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

2. Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

3. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 



PE 390.401v02-00 30/59 AM\672325SL.doc

SL

okolja.
4. Uredba temelji na previdnostnem načelu, 
s čimer se zagotovi, da snovi in proizvodi, 
dani v promet, niso škodljivi za zdravje ljudi 
in okolje.
5. Namen te uredbe je tudi uskladitev pravil 
o dajanju fitofarmacevtskih izdelkov v 
promet, da bi prišlo do uskladitve 
razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev 
med kmeti v različnih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Namen, cilj in osnovna načela uredbe je treba pojasniti v členu 1, ne samo v uvodnih izjavah.

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

Predlog spremembe 202
Člen 1

Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

1. Ta uredba določa pravila za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev v komercialni 
obliki in za njihovo dajanje v promet, 
uporabo in nadzor v Skupnosti.

Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

2. Ta uredba določa pravila za odobritev 
aktivnih snovi, varoval ali sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva ali so 
sestavljena iz njih, ter pravila za dodatke in 
pomožne snovi v formulaciji.

3. Državam članicam mora biti omogočeno 
uporabiti previdnostno načelo pri omejitvi 
ali prepovedi pesticidov.
4. Države članice lahko določijo območja 
brez pesticidov, ki so po njihovi presoji 
potrebna za varstvo virov pitne vode. Taka 
območja brez pesticidov lahko obsegajo 
celotno državo članico.
5. Države članice lahko prepovejo uporabo 
in dajanje v promet za pesticide, 
registrirane v EU, če se v merljivih 
količinah ugotovijo izven koreninskega 



AM\672325SL.doc 31/59 PE 390.401v02-00

SL

območja.

Or. da

Obrazložitev

Namen odstavka 3 je, da določbe te uredbe postanejo minimalni predpisi, s čimer lahko 
države članice še bolj napredujejo pri razvijanju pesticidov.

Odstavka 4 in 5 sta pomembna, saj zagotavljata, da se za varstvo pitne vode doseženo v 
direktivi o podzemni vodi prenese v to uredbo.

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

Predlog spremembe 203
Člen 2, odstavek 2

2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno 
z mikroorganizmi in virusi, ki imajo splošen 
ali poseben učinek na škodljive organizme 
ali rastline, dele rastlin ali rastlinske 
proizvode, v nadaljnjem besedilu „aktivne 
snovi“.

2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno 
z mikroorganizmi in virusi, ki imajo splošen 
ali poseben učinek na škodljive organizme 
ali rastline, dele rastlin ali rastlinske 
proizvode, v nadaljnjem besedilu „aktivne 
snovi“. Ko bo sprejeta posebna uredba o 
bioloških proizvodih za zatiranje, se 
preneha uporabljati za mikroorganizme, 
viruse, feromone in biološka sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da naj bi ta uredba zmanjšala škodljive vplive sintetičnih fitofarmacevtskih 
sredstev, ni pa povsem primerna za ocenjevanje tveganja in morebitnega vpliva bioloških 
sredstev za zatiranje. Zato bi bilo treba pripraviti posebno uredbo, v kateri bodo upoštevane 
posebne značilnosti bioloških proizvodov za zatiranje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 204
Člen 2, odstavek 2

2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno 
z mikroorganizmi in virusi, ki imajo splošen 
ali poseben učinek na škodljive organizme 
ali rastline, dele rastlin ali rastlinske 

2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno 
z mikroorganizmi in virusi ter gensko 
spremenjenimi mikroorganizmi, ki imajo 
splošen ali poseben učinek na škodljive 



PE 390.401v02-00 32/59 AM\672325SL.doc

SL

proizvode, v nadaljnjem besedilu „aktivne 
snovi“.

organizme ali rastline, dele rastlin ali 
rastlinske proizvode, v nadaljnjem besedilu 
„aktivne snovi“.

Or. pl

Obrazložitev

Čeprav člen 51(3) te direktive izključuje raziskave z gensko spremenjenimi mikroorganizmi, 
to ne pomeni, da se gensko spremenjene snovi v prihodnje ne bodo uporabljale. 
Komisija lahko v prihodnosti odobri raziskave gensko spremenjenih organizmov v skladu z 
Direktivo 2001/18/ES.
Člen 47 te direktive ureja dajanje v promet za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo gensko 
spremenjeni mikroorganizem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 205
Člen 3, točka 2

(2) „snovi“ (2) „snovi“
so kemijski elementi in njihove spojine, kot 
se pojavljajo v naravi ali so izdelani 
industrijsko, vključno z vsako nečistočo, ki 
je neizogibna posledica proizvodnega 
procesa;

so kemijski elementi in njihove spojine, kot 
se pojavljajo v naravi ali so izdelani 
industrijsko, vključno z vsako nečistočo, ki 
je neizogibna posledica uporabljenega 
proizvodnega procesa;

Or. pl

Obrazložitev

Za pojasnitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 206
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

(2a) "aktivne snovi“
so snovi, vključno z vsemi znanimi 
metaboliti, ki nastanejo med uporabo, ter 
mikroorganizmi in virusi, ki imajo splošen 
ali poseben učinek na ciljne organizme in 
na rastline, dele rastlin ali rastlinske 
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proizvode;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 207
Člen 3, točka 3

(3) „pripravki“ (3) „pripravki“
so mešanice dveh ali več snovi, namenjene 
uporabi kot fitofarmacevtska sredstva ali 
dodatki;

so mešanice ali raztopine dveh ali več snovi, 
pri čemer je vsaj ena snov aktivna snov, 
namenjene uporabi kot fitofarmacevtska 
sredstva ali dodatki;

Or. pl

Obrazložitev

Opredelitev izraza "pripravki" ne bi smela obsegati samo mešanic (sestavljene snovi, ki jih je 
mogoče zlahka ločiti na njihove sestavine s preprostimi fizičnimi načini (z uporabo filtrirnega 
papirja, mehansko separacijo, centrifugiranjem)), ampak tudi raztopine (homogene snovi), ki 
imajo različne lastnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 208
Člen 3, točka 4

(4) „pogojno nevarna snov“ (4) „pogojno nevarna snov“

je vsaka snov, ki ima škodljiv vpliv na ljudi, 
živali ali okolje in jo vsebuje 
fitofarmacevtsko sredstvo ali nastaja v njem 
v taki koncentraciji, da lahko povzroča 
nevarnost takšnega vpliva.

je vsaka snov, ki ima škodljiv vpliv na ljudi, 
živali ali okolje.

Takšne snovi med drugim vključujejo snovi, 
ki so razvrščene kot nevarne v skladu z 
Direktivo Sveta 67/548/EGS in prisotne v 
fitofarmacevtskem sredstvu v koncentraciji, 
zaradi katere bi ta pripravek veljal za 
nevarnega v smislu člena 3 Direktive 
Sveta 1999/45/EGS;

Takšne snovi med drugim vključujejo snovi, 
ki so razvrščene kot nevarne v skladu z 
Direktivo Sveta 67/548/EGS in zaradi 
katerih bi ta pripravek veljal za nevarnega v 
smislu člena 3 Direktive 
Sveta 1999/45/EGS;

Vsaka snov, ki ima ali bi lahko imela 
rakotvorne, mutagene, nevrotoksične, 
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imunotoksične, reproduktivno toksične ali 
genotoksične lastnosti, ki povzroča ali bi 
lahko povzročala endokrine motnje ali 
preobčutljivost kože, bi morala biti 
obravnavana kot pogojno nevarna snov; 

Or. en

Obrazložitev

Pogojno nevarne snovi morajo obsegati vse snovi, ki utegnejo imeti škodljiv vpliv na zdravje 
ljudi ali živali ali na okolje. To vključuje snovi, ki utegnejo imeti rakotvorne, mutagene, 
nevrotoksične, imunotoksične, reproduktivno toksične ali genotoksične lastnosti oziroma ki 
povzročajo endokrine motnje ali preobčutljivost kože.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 209
Člen 3, odstavek 4 a (novo)

(4a) „izdelek“
je predmet, ki med proizvodnjo dobi 
posebno obliko ali površino, ki bolj določa 
njegovo funkcijo kot njegova kemična 
sestava; 

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela obravnavati zgolj aktivnih snovi in fitofarmacevtskih snovi kot takih, 
temveč bi morala vključevati tudi določbe o izdelkih, ki utegnejo vsebovati te snovi (npr. 
tekstil). Predlagana opredelitev je identična opredelitvi, sprejeti v uredbi REACH.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 210
Člen 3, odstavek 4 a (novo)

(4a) „oglaševanje“
je sredstvo za pospeševanje prodaje ali 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 
namenjeno vsem, razen imetniku 
registracije, osebi, ki daje fitofarmacevtsko 



AM\672325SL.doc 35/59 PE 390.401v02-00

SL

sredstvo v promet, in njunim zastopnikom v 
tiskanih ali elektronskih medijih; 

Or. en

Obrazložitev

Nujno za namene izvrševanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 211
Člen 3, točka 5

(5) „rastline“ (5) „rastline“

so žive rastline in živi deli rastlin, vključno s
svežim sadjem, zelenjavo in semeni;

so žive rastline in živi deli rastlin, skupaj s 
semeni za setev, zlasti: sveže sadje, 
zelenjava, rože, listi, poganjki, kaliv pelod, 
sadike, čebulice in korenike

Or. pl

Obrazložitev

Za pojasnitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 212
Člen 3, točka 5

(5) „rastline“ (5) „rastline“

so žive rastline in živi deli rastlin, vključno s 
svežim sadjem, zelenjavo in semeni;

so žive rastline in živi deli rastlin, vključno s 
svežim sadjem, zelenjavo, koreninami in
semeni;

Or. en

Obrazložitev

Iz opredelitve bi moralo biti jasno razvidno, da so korenine del rastline.

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

Predlog spremembe 213
Člen 3, odstavek 7 a (novo)

(7a) „majhno tveganje“
je tveganje, pri katerem je malo verjetno, da 
bi imelo škodljiv vpliv na ljudi, živali ali 
okolje;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna, da bodo določbe o aktivnih snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih z 
majhnim tveganjem jasne.

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

Predlog spremembe 214
Člen 3, točka 9

(9) „dajanje na trg“ (9) „dajanje v promet“
je razpolaganje s fitofarmacevtskim 
sredstvom za prodajo v Skupnosti, vključno 
s ponudbo sredstva za prodajo ali katero koli 
drugo obliko prenosa, brezplačno ali ne, ter 
prodajo, distribucijo in drugimi oblikami 
prenosa. Sprostitev fitofarmacevtskih 
sredstev v prosti promet na ozemlje 
Skupnosti se za namene te direktive šteje za 
dajanje v promet;

je razpolaganje s fitofarmacevtskim 
sredstvom za prodajo v Skupnosti, vključno 
s ponudbo sredstva za prodajo ali katero koli 
drugo obliko prenosa, brezplačno ali ne, ter 
prodajo, distribucijo in drugimi oblikami 
prenosa. Uvoz fitofarmacevtskih sredstev na 
ozemlje Skupnosti se za namene te direktive 
šteje za dajanje v promet;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo: Drugi del te določbe zadeva izrecno uvoz, ne pa splošno sprostitev v prosti promet.

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

Predlog spremembe 215
Člen 3, odstavek 9 a (novo)
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(9a) „vzporedna trgovina“
je uvoz fitofarmacevtskega sredstva iz 
države članice, kjer je bilo sredstvo 
registrirano v skladu s pogoji iz Direktive 
91/414/EGS ali te uredbe, z namenom 
dajanja v promet v državi članici uvoznici, 
kjer je bilo to fitofarmacevtsko sredstvo ali 
identično referenčno sredstvo registrirano v 
skladu z določbami Direktive 91/414/EGS 
ali te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev in minimalni nabor na ravni Skupnosti usklajenih pravil o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet z vzporedno trgovino.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 216
Člen 3, odstavek 9 a (novo)

(9a) „oglaševanje“
je sredstvo za pospeševanje prodaje ali 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev 
(namenjeno vsem, razen imetniku 
registracije, osebi, ki daje fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, in njunim zastopnikom) 
v tiskanih ali elektronskih medijih;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev za namene izvrševanja.

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

Predlog spremembe 217
Člen 3, točka 9 b (novo)

(9b) „identična fitofarmacevtska sredstva“
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so fitofarmacevtska sredstva, ki:
• imajo skupni izvor,
• so bila proizvedena v istem ali v 
povezanem podjetju ali po licenci 
(„proizvajalčeva identiteta“) in 
• so bila proizvedena vsaj po enaki 
formulaciji in ob uporabi enake aktivne 
sestavine ter imajo enak učinek, ob 
upoštevanju zlasti razlik v pogojih, 
povezanih s kmetijstvom, zdravjem ljudi, 
zdravjem rastlin in okoljem, zlasti pa v 
podnebnih razmerah;

Or. en

Obrazložitev

Povezano s pravili vzporedne trgovine: poenostavljeni postopek za dajanje fitofarmacevtskih 
sredstev v promet z vzporedno trgovino bi moral veljati zgolj, kadar je uvoženi proizvod 
identičen registriranemu proizvodu, zato se predlaga ta opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 218
Člen 3, točka 10

(10) „registracija fitofarmacevtskega 
sredstva“

(10) „registracija fitofarmacevtskega 
sredstva“

je upravni akt, s katerim pristojni organ 
države članice registrira fitofarmacevtsko 
sredstvo za dajanje v promet na svojem 
ozemlju;

je upravni akt, s katerim pristojni organ 
države članice registrira fitofarmacevtsko 
sredstvo za dajanje v promet na območju;

Or. de

Obrazložitev

Za dokončno vzpostavitev delujočega skupnega trga za fitofarmacevtska sredstva je potrebna 
registracija za vso EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 219
Člen 3, odstavek 11 a (novo)

(11a) „uvozniki“
fitofarmacevtskih sredstev so osebe, ki ta 
sredstva uvažajo za komercialne namene;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 220
Člen 3, točka 13

(13) „okolje“ (13) „okolje“

zajema vode (vključno s podzemnimi, 
površinskimi in obalnimi vodami ter 
somornicami), zemljo, zrak, tla, divje vrste 
favne in flore ter vse medsebojne odnose 
med njimi ter tudi vse odnose z živimi 
organizmi;

zajema geološke in topografske značilnosti, 
vode (vključno s podzemnimi, površinskimi 
in obalnimi vodami ter somornicami), 
zemljo, zrak, tla, divje vrste favne in flore 
ter vse medsebojne odnose med njimi ter 
tudi vse odnose z živimi organizmi;

Or. pl

Obrazložitev

Konceptualni predlog spremembe. Okolje ne obsega samo vode, zraka in zemlje, ampak tudi 
skalne tvorbe (geologija) in razčlenjenost površja (topografija). Kako globoko v zemljo 
prodrejo snovi, obravnavane v tej direktivi, je odvisno od vrste kamninske podlage in njenih 
lastnosti (npr. prepustnosti). Fitofarmacevtska sredstva globlje in hitreje prodrejo v pesek in 
dobro prepustno kamnino, manj pa v neprepustno kamnino (granit, bazalt itd.). Tudi 
topografija vpliva na prehajanje fitofarmacevtskih sredstev, ki ne poteka enako na ravninskih 
nižinskih območjih (npr. v deltah rek) ali pa na strmo vzpenjajočih se območjih, kjer je 
odtekanje precejšnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 221
Člen 3, odstavek 13 a (novo)

(13a) stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja in ne 
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le odsotnost bolezni ali obolelosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 222
Člen 3, točka 14

(14) „integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci“

črtano

je natančno upoštevanje vseh razpoložljivih 
tehnik varstva pred škodljivci in nadaljnja 
vključitev ustreznih ukrepov, ki 
preprečujejo razvoj populacije škodljivcev 
ter ohranjajo fitofarmacevtska sredstva in 
druge oblike posredovanja na ekonomsko 
upravičeni ravni, ki zmanjšuje tveganje za 
zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo 
rastlin pred škodljivci poudarja rast zdravih 
pridelkov s čim manjšimi motnjami v 
kmetijskih ekosistemih in spodbuja naravne 
mehanizme varstva pred škodljivci;

Or. pl

Obrazložitev

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivci se na navedeni način uporablja v ZDA, vendar pa 
ni standardizirano in nikjer na svetu ni obvezno.

Opredelitev "integriranega varstva rastlin pred škodljivci" temelji na skupini standardov 
kakovosti ISO 9000 ter standardih ISO 14000 za ravnanje z okoljem. Vendar v navedeni 
opredelitvi ni bistvenih podrobnosti o standardizaciji, kot so namen, metode in postopki, ki so 
podrobno obravnavani v standardih ISO. Dokler ni pripravljen ustrezen normativni dokument 
z vsemi informacijami, ni smiselno vključiti take opredelitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 223
Člen 3, točka 14

(14)„integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci“

(14) „integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci“
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je natančno upoštevanje vseh razpoložljivih 
tehnik varstva pred škodljivci in nadaljnja 
vključitev ustreznih ukrepov, ki preprečujejo 
razvoj populacije škodljivcev ter ohranjajo 
fitofarmacevtska sredstva in druge oblike 
posredovanja na ekonomsko upravičeni 
ravni, ki zmanjšuje tveganje za zdravje ljudi 
in okolje. . Integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci poudarja rast zdravih pridelkov s 
čim manjšimi motnjami v kmetijskih 
ekosistemih in spodbuja naravne 
mehanizme varstva pred škodljivci;

je natančno upoštevanje vseh razpoložljivih 
tehnik varstva pred škodljivci in nadaljnja 
vključitev ustreznih ukrepov, ki preprečujejo 
razvoj populacije škodljivcev ter ohranjajo 
fitofarmacevtska sredstva in druge oblike 
posredovanja na ekonomsko in ekološko
upravičeni ravni, ki zmanjšuje tveganje za 
zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo 
rastlin pred škodljivci poudarja rast zdravih 
pridelkov s čim manjšimi motnjami v 
kmetijskih ekosistemih, saj ustrezno 
upošteva preventivne ukrepe pri gojenju 
pridelkov, uporabo prilagojenih sort ter 
nekemične metode varstva rastlin pred 
škodljivci in upravljanja s pridelki.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 224
Člen 3, točka 14

(14) „integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci“

(14) „integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci“

je natančno upoštevanje vseh razpoložljivih 
tehnik varstva pred škodljivci in nadaljnja 
vključitev ustreznih ukrepov, ki preprečujejo 
razvoj populacije škodljivcev ter ohranjajo 
fitofarmacevtska sredstva in druge oblike 
posredovanja na ekonomsko upravičeni 
ravni, ki zmanjšuje tveganje za zdravje ljudi 
in okolje. Integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci poudarja rast zdravih pridelkov s 
čim manjšimi motnjami v kmetijskih 
ekosistemih in spodbuja naravne mehanizme 
varstva pred škodljivci;

je natančno upoštevanje vseh razpoložljivih 
tehnik varstva pred škodljivci in nadaljnja 
vključitev ustreznih ukrepov, ki preprečujejo 
razvoj populacije škodljivcev ter ohranjajo 
fitofarmacevtska sredstva in druge oblike 
posredovanja na ekonomsko upravičeni 
ravni, ki zmanjšuje tveganje za zdravje ljudi 
in okolje. Integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci poudarja rast zdravih pridelkov s 
čim manjšimi motnjami v kmetijskih 
ekosistemih in spodbuja naravne mehanizme 
varstva pred škodljivci z dajanjem prednosti 
nekemičnim metodam za varstvo rastlin, 
zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki;

Or. en

Obrazložitev

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivci bi se moralo oblikovati v sistem, ki daje prednost 
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nekemičnim metodam za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje s pridelki.

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

Predlog spremembe 225
Člen 3, odstavek 14 a (novo)

(14a) „nekemične metode varstva rastlin, 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki“
je uporaba tehnik za zatiranje škodljivcev, 
ki nimajo kemijskih lastnosti. Nekemične 
metode varstva rastlin, zatiranja škodljivcev 
in upravljanja s pridelki vključujejo 
kolobarjenje, fizično in mehansko zatiranje 
ter uporabo naravnih plenilcev.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša z cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje 
kot zaupati kompleksnim kemikalijam, namenjenih za ubijanje rastlin, mrčesa ali drugih oblik 
življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne.
Države članice morajo spodbujati splošno uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, 

zatiranje škodljivcev in upravljanje s pridelki.

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

Predlog spremembe 226
Člen 3, točka 17

(17) „območje“ (17) „območje“

zajema skupino držav članic, kot je 
opredeljena v Prilogi I, za katere se 
predvideva, da so njihove kmetijske, 
fitosanitarne in okoljske (vključno s 
podnebnimi) razmere sorazmerno podobne;

zajema skupino držav članic, kot je 
opredeljena v Prilogi I, za katere se 
predvideva, da so njihove kmetijske, 
fitosanitarne in okoljske (vključno s 
podnebnimi) razmere sorazmerno podobne;
Ocenjevalne metode morajo biti ustrezno 
usklajene, hkrati pa mora biti dovolj 
manevrskega prostora za posebne 
nacionalne razmere;
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Or. nl

Obrazložitev

Sedanja opredelitev območij je preširoka in ni dovolj usklajena. Poleg tega je premalo 
manevrskega prostora za posebne nacionalne razmere, ki jih je treba upoštevati v okviru 
samih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 227
Člen 3, točka 17

(17) „območje“ (17) „območje“

zajema skupino držav članic, kot je 
opredeljena v Prilogi I, za katere se 
predvideva, da so njihove kmetijske, 
fitosanitarne okoljske (vključno s 
podnebnimi)in razmere sorazmerno 
podobne;

zajema skupino držav članic, ki ležijo v 
istem podnebnem pasu, kot je opredeljena v 
Prilogi I, za katere se predvideva, da so 
njihove kmetijske, fitosanitarne in
geografske razmere sorazmerno podobne;

Or. pl

Obrazložitev

Podnebne razmere so odločilni dejavnik pri razmejevanju območij, določenih v tej direktivi. 
Druge geografske značilnosti (geologija, površje, vode, prst) so drugotnega pomena pri 
oblikovanju naravnih razmer, potrebnih za razvoj kmetijstva in varstva rastlin.

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

Predlog spremembe 228
Člen 3, točka 18

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

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev in, kadar je 
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to mogoče, z dajanjem prednosti 
nekemičnim metodam varstva rastlin, 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki;

Or. en

Obrazložitev

Kadar je to mogoče, je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot 
resnično preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša z cilji trajnostnega varstva 
pridelkov, raje kot zaupati kompleksnim kemikalijam, namenjenih za ubijanje rastlin, mrčesa 
ali drugih oblik življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne. Države članice morajo 
spodbujati uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in 
upravljanje s pridelki.

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

Predlog spremembe 229
Člen 3, točka 18

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

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev in z dajanjem 
prednosti nekemičnim metodam varstva 
rastlin, zatiranja škodljivcev in upravljanja 
s pridelki;

Or. en

Obrazložitev

Edina rešitev, ki bo resnično odpravila škodljive vplive pesticidov na javno zdravje, živali, 
prostoživeče živali in rastline ter širše na okolje, je preprečevalni in resnično trajnostni 
pristop, v katerem bodo prednost dobile nekemične metode varstva rastlin, zatiranja 
škodljivcev in upravljanja s pridelki. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 230
Člen 3, točka 18

(18) „dobra praksa varstva rastlin“ (18) „dobra praksa varstva rastlin pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev“

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno uvrsti obdelava zadevnega posevka 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev optimalne učinkovitosti s čim 
manjšo količino, ki je potrebna, ob 
upoštevanju zatiranja s pomočjo ustreznih 
metod pridelave in bioloških sredstev;

Or. de

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

Predlog spremembe 231
Člen 3, točka 19

(19) „dobra okoljska praksa“ črtano

je praksa pri varstvu rastlin, ki vključuje 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev in 
ravnanje z njimi na način, ki najmanj 
onesnažuje okolje;

Or. de

Obrazložitev

Dobra okoljska praksa je del dobre prakse varstva rastlin. (Christa Klaß in Anja Weisgerber)

Opredelitev dobre prakse varstva rastlin že pomeni, da je cilj doseči optimalni učinek z 
najmanjšo potrebno količino. Uvedba dodatne opredelitve bi pomenila podvojevanje 
navedenih vidikov in večjo pravno negotovost, a ne vsebinske ali strokovne dodane vrednosti. 
(Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz in Christa Klaß)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 232
Člen 3, točka 21

(21) "varstvo podatkov" (21) „varstvo podatkov“

zajema podatke v okviru poročila o preskusu
ali študiji in se uporablja,, kadar ima imetnik
pravico preprečiti uporabo teh podatkov v 
korist druge osebe.

zajema podatke v okviru poročil o poskusu
ali študiji, razen tistih, ki vključujejo 
poskuse na vretenčarjih, ter o drugih 
poskusih ali študijah, ki preprečujejo 
poskuse na živalih, in se uporablja, kadar 
imajo imetniki pravico preprečiti uporabo 
teh podatkov v korist druge osebe.

Or. de

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

Predlog spremembe 233
Člen 3, odstavek 21 a (novo)

(21a) „preskusi in študije“ 
je raziskovanje ali preskus, katerega namen 
je določiti lastnosti in obnašanje aktivnih 
snovi ali fitofarmacevtskih sredstev, 
napovedati izpostavljenost aktivnim snovem 
in/ali njihovim ustreznim metabolitom, 
določiti sprejemljive ravni izpostavljenosti 
in pogoje varne uporabe za 
fitofarmacevtska sredstva; 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 234
Člen 3, odstavek 21 a (novo)

(21a) „država članica poročevalka“
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je država članica, ki privoli v prevzem 
odgovornosti za oceno aktivnih snovi ali 
varoval ali sinergistov. Zahteva se, da 
država članica to nalogo izvede strokovno 
ter v določenem roku objavi poročilo o 
oceni učinka.  

Or. el

Obrazložitev

Potrebna bi bila opredelitev države članice poročevalke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 235
Člen 4, točka 1

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

1. Aktivna snov ali metabolit, navzoč v fazi 
uporabe, se odobri v skladu s Prilogo II, če 
se glede na sedanje znanstvene in tehnične 
dosežke dokaže, da bodo, ob upoštevanju 
meril za odobritev, določenih v točkah 2 in 3 
te priloge, fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo to aktivno snov, izpolnila pogoje 
iz odstavkov 2 in 3. Te pogoje je treba 
uporabljati kot omejitvena merila in jih ne 
morejo ovreči izračuni ali ukrepi za 
zmanjšanje tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Omejitvena merila se bo uporabljalo za izključitev aktivnih snovi, ukrepi za zmanjšanje 
tveganja pa utegnejo zdravje ljudi in okolje neustrezno varovati pred nevarnimi lastnostmi 
nekaterih snovi. Tako bo uredba bolje usklajena z orodji za vrednotenje izpopolnjene politike 
za kemične snovi, kot je konvencija o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP). Poleg tega 
bi bilo treba obravnavati metabolite enako kot aktivne snovi, saj so ljudje izpostavljeni tem 
morda zelo toksičnim metabolitom. 

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

Predlog spremembe 236
Člen 4, odstavek 2, točka (a)
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(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno s prebivalci, navzočimi 
osebami in ranljivimi skupinami, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, ali 
vplivov na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 237
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno s prebivalci in navzočimi 
osebami ter ranljivimi skupinami, kot so 
dojenčki, otroci, nosečnice, ostareli, bolniki 
in ljudje, ki jemljejo zdravila, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, ali 
vplivov na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom, vključno 
z uporabniki strokovnjaki in uporabniki nestrokovnjaki, prebivalci, navzočimi osebami, 
delavci, posebnimi ranljivimi skupinami in potrošniki, ki so jim izpostavljeni neposredno ali 
posredno preko zraka, hrane, krme, vode in okolja. Ker se pesticidi pogosto uporabljajo v 
mešanicah, je treba pred odobritvijo oceniti morebitne škodljive vplive mešanic na zdravje, 
tudi sinergijske učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 238
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov. Kadar 
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obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

ne obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov ali učinki niso zanesljivo določeni, 
je potrebno pri oceni tveganja uporabiti 
poseben privzeti faktor z vrednostjo 
najmanj 10;

Or. en

Obrazložitev

Previdnostno načelo zahteva ukrepanje organov v primeru pričakovane nevarnosti in 
negotovosti glede polnega obsega teh učinkov. Brez ukrepanja je družba izpostavljena 
neznanim in za zdravje morda zelo škodljivim učinkom. Da se tveganje zmanjša, je treba 
uporabiti privzeti faktor. Ta faktor ustreza privzetemu faktorju, ki je v predlogu Komisije 
omenjen v odstavku 2 Priloge IV.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 239
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, zlasti prebivalcev, navzočih oseb in 
ranljivih skupin, kot so nosečnice in doječe 
matere, zarodki in plodovi, dojenčki in 
otroci, ali zdravje živali, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom. To 
vključuje uporabnike strokovnjake in uporabnike nestrokovnjake, prebivalce, navzoče osebe, 
delavce, posebne ranljive skupine in potrošnike, ki so pesticidom izpostavljeni neposredno ali 
posredno preko zraka, hrane, krme, vode in okolja. Ker se kmetijski pesticidi pogosto 
uporabljajo v mešanicah, je treba pred odobritvijo oceniti morebitne škodljive vplive mešanic 
na zdravje, tudi sinergijske učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 240
Člen 4, odstavek 2, točka (a)
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(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno s prebivalci in navzočimi 
osebami ter ranljivimi skupinami, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, ali 
vplivov na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom. To 
vključuje uporabnike strokovnjake in uporabnike nestrokovnjake, prebivalce, navzoče osebe, 
delavce, posebne ranljive skupine in potrošnike, ki so pesticidom izpostavljeni neposredno ali 
posredno preko zraka, hrane, krme, vode in okolja. Ker se kmetijski pesticidi pogosto 
uporabljajo v mešanicah, je treba pred odobritvijo oceniti morebitne škodljive vplive mešanic 
na zdravje, tudi sinergijske učinke. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 241
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, kadar
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov, ali vplivov na podzemno vodo; 

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali 
zdravje živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, ali 
vplivov na podzemno vodo. Kadar ne 
obstajajo metode za ocenjevanje takšnih 
učinkov ali učinki niso zanesljivo določeni, 
je potrebno pri oceni tveganja uporabiti 
poseben privzeti faktor;

Or. en

Obrazložitev

Previdnostno načelo zahteva ukrepanje organov v primeru pričakovane nevarnosti in 
negotovosti glede polnega obsega teh učinkov. Da se tveganje zmanjša, je treba uporabiti 
privzeti faktor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 242
Člen 4, odstavek 2, točka (c)
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c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko ali ekološko pomembni,
uporabljajo splošno razširjeni merilni 
postopki.

c) se za merjenje ostankov vseh odobrenih 
snovi uporabljajo standardizirani, v vseh 
državah članicah splošno razširjeni merilni 
postopki, ki so dovolj občutljivi za 
zaskrbljujoče koncentracije v okoljskih in 
bioloških vzorcih. Vsebnost ostankov se 
ugotavlja z ustaljenimi metodami, ki se 
uporabljajo v referenčnih laboratorijih EU.

Or. de

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

Predlog spremembe 243
Člen 4, odstavek 2, točka (c)

(c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko ali ekološko pomembni, 
uporabljajo splošno razširjeni merilni 
postopki.

(c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko, ekotoksikološko ali ekološko 
pomembni, uporabljajo splošno razširjeni 
merilni postopki, ki so dovolj občutljivi za 
določanje tehnično zaznavnih količin, ki bi 
lahko bile prisotne v kakršnih koli 
okoljskih in bioloških vzorcih.

Or. en

Obrazložitev

Glede na tveganja in škodljive vplive pri uporabi pesticidov bi morali obstajati splošno 
razširjeni merilni postopki za merjenje ostankov, ki so toksikološko, ekotoksikološko ali 
ekološko pomembni. Ti postopki morajo biti dovolj občutljivi za zaznavanje tehnično 
zaznavnih količin, prisotnih v okoljskih in bioloških vzorcih. To vključuje delce, kapljice in 
hlape v zraku, ki so posledica škropljenja pridelkov, ostanke, ki se raznašajo s cvetnim 
prahom/prahom pridelkov, razširjanje onesnažene prsti, prenos pesticidov na dolge razdalje, 
ostanki v vodi, hrani in krmi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 244
Člen 4, odstavek 2, točka (c)

(c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko ali ekološko pomembni,
uporabljajo splošno razširjeni merilni 

(c) se za merjenje ostankov vseh 
registriranih snovi uporabljajo splošno 
razširjeni merilni postopki, ki so dovolj 
občutljivi za določanje tehnično zaznavnih 
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postopki. količin, ki bi lahko bile prisotne v kakršnih 
koli okoljskih in bioloških vzorcih.

Or. en

Obrazložitev

Glede na tveganja in škodljive vplive pri uporabi pesticidov bi morali obstajati splošno 
razširjeni merilni postopki za merjenje ostankov vseh dovoljenih snovi. Ti postopki morajo 
biti dovolj občutljivi 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 245
Člen 4, odstavek 2, točka (c)

(c) se za merjenje ostankov, ki so 
toksikološko ali ekološko pomembni,
uporabljajo splošno razširjeni merilni 
postopki.

(c) se za merjenje ostankov vseh odobrenih 
snovi uporabljajo splošno razširjeni 
standardizirani merilni postopki, ki so 
dovolj občutljivi za določanje tehnično 
zaznavnih količin, ki bi lahko bile prisotne 
v kakršnih koli okoljskih in bioloških 
vzorcih.

Or. en

Obrazložitev

Glede na tveganja in škodljive vplive pri uporabi pesticidov bi morali obstajati splošno 
razširjeni merilni postopki za merjenje ostankov vseh dovoljenih snovi. Ti postopki morajo 
biti dovolj občutljivi za tehnično zaznavne količine, ki bi utegnile biti prisotne v okoljskih in 
bioloških vzorcih. To vključuje kakršne koli delce, kapljice in hlape v zraku, 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 itd.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 246
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)
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(ca) nimajo nobenega škodljivega vpliva na 
podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Bolje bi bilo ločevati škodljive vplive na zdravje in na podzemno vodo. Sedanja opredelitev 
poudarja škodljive vplive na zdravje, vplivi na podzemno vodo pa ne ustrezajo tej opredelitvi.

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

Predlog spremembe 247
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo; 

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, vključno z zdravjem prebivalcev, 
navzočih oseb in ranljivih skupin, ali 
zdravje živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka, vključno z 
lokacijami, oddaljenimi od kraja uporabe 
snovi, po prenosu v okolju na velike 
razdalje, ali posledic na delovnem mestu ali 
preko drugih neposrednih vplivov, ob 
upoštevanju ugotovljenih kumulativnih in 
sinergijskih vplivov, ali vpliva na podzemno 
vodo;

Or. en

Obrazložitev

Snovi, odobrene v skladu s to uredbo, ne bi smele škodljivo vplivati na zdravje ljudi, vključno 
s prebivalci in navzočimi osebami, ki utegnejo biti redno izpostavljeni pesticidom, ter 
ranljivimi skupinami, ki so občutljivejše na pesticide.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Chris Davies

Predlog spremembe 248
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, vključno z zdravjem prebivalcev in 
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vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo; 

navzočih oseb ter ranljivih skupin, ali 
zdravje živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka, vključno z 
lokacijami, oddaljenimi od kraja uporabe 
snovi, po prenosu v okolju na velike 
razdalje, ali posledic na delovnem mestu ali 
preko drugih neposrednih vplivov, ob 
upoštevanju ugotovljenih kumulativnih in 
sinergijskih vplivov, ali vpliva na podzemno 
vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom, zlasti 
prebivalce, ki so lahko redno izpostavljeni pesticidom iz različnih virov. Ti vključujejo 
dolgotrajno izpostavljenost pesticidom iz zraka, izpostavljenost hlapom, ki se lahko pojavijo 
več dni, tednov ali celo mesecev po uporabi, reaktivacijo, padavine, pesticide, ki se iz zunanje 
uporabe prenesejo v zaprte prostore, ter prenos na velike razdalje, saj lahko pesticidi po zraku 
potujejo milje daleč. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 249
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo;

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, zlasti prebivalcev in navzočih oseb ter 
ranljivih skupin, kot so nosečnice in doječe 
matere, zarodki in plodovi ter dojenčki in 
otroci, ali zdravje živali neposredno ali 
preko pitne vode, hrane, krme ali zraka,
vključno z lokacijami, oddaljenimi od kraja 
uporabe snovi, po prenosu v okolju na 
velike razdalje, ali posledic na delovnem 
mestu ali preko drugih neposrednih vplivov, 
ob upoštevanju kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, ali vpliva na podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom, zlasti 
prebivalce, ki so lahko redno izpostavljeni pesticidom iz različnih virov. Ti vključujejo 
dolgotrajno izpostavljenost pesticidom iz zraka, izpostavljenost hlapom, ki se lahko pojavijo 
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več dni, tednov ali celo mesecev po uporabi, reaktivacijo, padavine, pesticide, ki jih bi se iz 
zunanje uporabe prenesli v zaprte prostore, ter prenos na velike razdalje, saj lahko pesticidi 
po zraku potujejo milje daleč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 250
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo;

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov ali vpliva na podzemno 
vodo, ob upoštevanju kumulativnih in 
sinergijskih vplivov; Kadar ne obstajajo 
metode za ocenjevanje takšnih učinkov ali 
učinki niso zanesljivo določeni, je potrebno 
pri oceni tveganja uporabiti poseben 
privzeti faktor;

Or. en

Obrazložitev

Previdnostno načelo zahteva ukrepanje organov v primeru pričakovane nevarnosti in 
negotovosti glede polnega obsega teh učinkov. Da se tveganje zmanjša, je treba uporabiti 
privzeti faktor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 251
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, vključno z zdravjem prebivalcev in 
navzočih oseb ter ranljivih skupin, kot so 
dojenčki, otroci, nosečnice, ostareli, bolniki 
in ljudje, ki jemljejo zdravila, ali zdravje
živali neposredno ali preko pitne vode, 
hrane, krme ali zraka, vključno z lokacijami, 
oddaljenimi od kraja uporabe snovi, po 
prenosu v okolju na velike razdalje, ali 
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podzemno vodo; posledic na delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih ali verjetnih kumulativnih in 
sinergijskih vplivov, ali vpliva na podzemno 
vodo;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom snovi ne bi smele škodljivo vplivati na zdravje ljudi, zlasti 
prebivalcev, navzočih oseb ter ranljivih skupin. To je v skladu z Resolucijo Evropskega 
parlamenta P5_TA(2002)0276 in odzivom Sveta na sporočilo Komisije o reviziji Direktive 
91/414. Sem so vključeni dolgoročna izpostavljenost pesticidom iz zraka, izpostavljenost 
hlapom, pesticidi, ki se iz zunanje uporabe prenesejo v zaprte prostore, ter prenos na velike 
razdalje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 252
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo;

(b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
površinsko in podzemno vodo;

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi samostojne uporabe izraza podzemna voda je težavneje upoštevati kumulativne 
učinke.

Ocena stanja površinske vode, v kateri so fitofarmacevtska sredstva, bi morala zajemati 
celotno hidrosfero, torej površinsko in podzemno vodo.

Zaradi dežja, zlasti ploh, se izlužijo različne snovi v zemlji, tudi fitofarmacevtska sredstva. 
Zaradi površinskega odtekanja te snovi pridejo v površinske vode in s pronicanjem v 
podzemno vodo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 253
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali neposredno ali preko pitne 
vode, hrane, krme ali zraka ali posledic na 
delovnem mestu ali preko drugih 
neposrednih vplivov, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
vplivov, kadar obstajajo metode za 
ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo;

b) nima takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, zlasti ranljivih skupin, ali živali 
neposredno ali preko pitne vode, hrane, 
krme ali zraka ali posledic na delovnem 
mestu ali preko drugih neposrednih vplivov, 
ob upoštevanju ugotovljenih kumulativnih in 
sinergijskih vplivov, kadar obstajajo metode 
za ocenjevanje takšnih vplivov; ali vpliva na 
podzemno vodo;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ioannis Gklavakis

Predlog spremembe 254
Člen 4, odstavek 3, točka (e) (iii)

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost.

(iii) njenega dolgoročnega vpliva na 
biološko raznovrstnost.

Or. el

Obrazložitev

Preučitev dolgoročnega vpliva na biološko raznovrstnost bi morala biti eden neposrednih 
ciljev uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 255
Člen 4, odstavek 3, točka (e) (iii a) (novo)

(iiia) njenega uničevalnega vpliva na vrste, 
ki jim grozi izumrtje.

Or. pl
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Obrazložitev

Povsod po Evropi najdemo habitate vrst na robu izumrtja, ki so navedene na rdečem 
seznamu.

Pesticidi in fitofarmacevtska sredstva ogrožajo zlasti ptice, saj se selijo in prehranjujejo na 
različnih območjih, kjer poteka škropljenje ali drugo obdelovanje s pesticidi ter drugimi 
snovmi. Če se redke vrste živali prehranjujejo na onesnaženih območjih, lahko to povzroči 
izumrtje teh vrst.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 256
Člen 4, odstavek 4

4. Aktivna snov se odobri, kadar so 
izpolnjene zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3, in 
kadar je bilo to ugotovljeno v zvezi z eno ali 
več reprezentativnimi rabami vsaj enega
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje to 
aktivno snov. 

4. Aktivna snov se odobri, kadar so 
izpolnjene zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 in 
kadar je bilo to ugotovljeno v zvezi z vsemi
reprezentativnimi rabami vseh 
fitofarmacevtskih sredstev in formulacij, ki 
vsebujejo to aktivno snov.

Or. en

Obrazložitev

Ker fitofarmacevtska sredstva pogosto vsebujejo več različnih snovi ter ker sinergisti, 
pomožne snovi v formulaciji ali druge snovi lahko spremenijo delovanje aktivne snovi v 
formulaciji, ni možno domnevati, da nobeden od različnih proizvodov ali formulacij, ki 
vsebujejo določeno aktivno snov, ne bo imel škodljivih vplivov na ljudi, zgolj ker je za en 
proizvod, ki aktivno snov vsebuje, tako ugotovljeno. Morebitne škodljive vplive vseh 
proizvodov ali formulacij, vključno s sinergijskimi vplivi, je treba določiti pred njihovo 
odobritvijo in ugotoviti, da škodljivih vplivov ne bo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 257
Člen 4, odstavek 4

4. Aktivna snov se odobri, kadar so 
izpolnjene zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3, in 
kadar je bilo to ugotovljeno v zvezi z eno ali 
več reprezentativnimi rabami vsaj enega
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje to 
aktivno snov.

4. Aktivna snov se odobri, kadar so 
izpolnjene zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 in 
kadar je bilo to ugotovljeno v zvezi z vsemi
reprezentativnimi rabami vsaj petih 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to 
aktivno snov.
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Or. en

Obrazložitev

Snovi bi bilo treba odobriti zgolj, če so pogoji izpolnjeni za vse reprezentativne uporabe in ne 
le za eno. Prav tako se oceni zgolj eden proizvod ali dva, medtem ko je snov prisotna v 
številnih proizvodih v različnih koncentracijah in v kombinaciji z različnimi aditivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 258
Člen 4 a (novo)

Poskusi na živalih
Da se preprečijo poskusi na živalih, se 
poskuse na vretenčarjih za namene te 
uredbe izvaja samo kot skrajni ukrep. 
Spodbujajo se poskusi brez uporabe živali 
in inteligentne strategije poskusov. 
Prepovejo se podvojeni poskusi na 
vretenčarjih.

Or. en

Obrazložitev

S spodbujanjem inteligentnih strategij poskusov in obvezne izmenjave podatkov se število 
uporabljenih živali lahko precej zniža.
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