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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 
                večina oddanih glasov 
 **I Postopek sodelovanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 **II Postopek sodelovanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 *** Postopek privolitve 
                absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 

navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU 

 ***I Postopek soodločanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 ***II Postopek soodločanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 ***III Postopek soodločanja (tretja obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila 
 
(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.) 
 

 
 
 
 

Spremembe zakonodajnega besedila 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.  
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na živilih ali krmi rastlinskega ali živalskega 
izvora in glede spremembe Direktive Sveta 91/414/EGS 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Postopek soodločanja: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (09262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2003)0117)2, 

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2004)0587)3, 

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varno 
hrano (A6-0000/2004) 

1. spremeni skupno stališče, kot sledi; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Skupno stališče Sveta 
 

Spremembe Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 2 

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

(2) Ta uredba neposredno zadeva javni 
pogled na zdravje in je pomembna za 
delovanje notranjega trga. Razlike med 
nacionalnimi mejnimi vrednostmi ostankov 
pesticidov lahko predstavljajo ovire pri 
trgovanju s proizvodi, navedenimi v Prilogi 
I k Pogodbi, in iz njih pridobljenimi 
proizvodi med državami članicami ter kot 
tudi med tretjimi državami in Skupnostjo. 
Zato je v interesu prostega pretoka blaga, 

                                                 
1 Besedila, sprejeta P5_TA(2004)0299. 
2 UL C .../Še ni bilo objavljeno v UL. 
3 UL C .../Še ni bilo objavljeno v UL. 
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da se mejne vrednosti ostankov (MVO) v 
proizvodih rastlinskega in živalskega 
izvora določijo na ravni Skupnosti. 

enakih konkurenčnih pogojev med 
državami članicami in varstva potrošnikov 
primerno, da se mejne vrednosti ostankov 
(MVO) v proizvodih rastlinskega in 
živalskega izvora določijo na ravni 
Skupnosti. 

Obrazložitev 

Uvodna izjava 2 iz izvirnega predloga Komisije se deloma ponovno vstavi. Izvirni dokument 
Komisije je omenjal javno zdravje, medtem ko ga v sprejetem stališču Sveta ni zaslediti. 
Pomembno je ohraniti ustrezno omembo javnega zdravja. 
 

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava 5 

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

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

Obrazložitev 

Predlog spremembe 3, sprejet v prvi obravnavi, se deloma ponovno vstavi. Pomembno je 
potrditi, da je treba pri določanju mejnih vrednosti ostankov vedno izpolniti ali preseči 
zahteve javnega zdravja. 
 

Predlog spremembe 3 
Uvodna izjava 6 

(6) V skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS 
z dne 15 julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet države 
članice ob registraciji predpišejo, da se 

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

mora fitofarmacevtska sredstva pravilno 
uporabljati.  Pravilna uporaba vključuje 
upoštevanje načel dobre prakse varstva 
rastlin kot tudi načel integriranega varstva. 
Kadar MVO pri registriranem načinu 
uporabe pesticida v skladu z Direktivo 
91/414/EGS predstavljajo tveganje za 
potrošnika, je treba tak način uporabe 
spremeniti z znižanjem vrednosti ostankov 
pesticidov.  Skupnost bi morala spodbujati 
uporabo metod ali proizvodov, ki 
zmanjšujejo tveganje, in uporabo količin 
pesticidov, ki so v skladu z učinkovitim 
varstvom pred škodljivci. 

Obrazložitev 

Smiselno je zmanjšati tveganje pri uporabi fitofarmacevtskih proizvodov, toda raziskave 
kažejo, da zmanjšanje količine uporabljenega pesticida ne pripomore k dosegi tega cilja. Zato 
je treba poiskati optimalno vrednost. 
 

Predlog spremembe 4 
Uvodna izjava 12 a (novo) 

 (12a) Pri obravnavi MVO pesticidov je 
treba tudi poudariti, da se redki potrošniki 
zavedajo tveganj zaradi uporabe 
pesticidov. Evropska agencija za varnost 
hrane bi morala pripraviti projekt, s 
katerim bi javnost seznanila s tovrstnimi 
tveganji. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 5, sprejet v prvi obravnavi. 
 

Predlog spremembe 5 
Uvodna izjava 12 b (novo) 

 (12b) Države članice morajo pretehtati 
možnosti objave imen podjetij, katerih 
proizvodi vsebujejo več ostankov 
pesticidov, kot je najvišja dovoljena 
vrednost. 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 15, sprejet v prvi obravnavi. Na ta način bi 
potrošnikom omogočili, da poznajo vsa podjetja, ki so presegla najvišje dovoljene vrednosti 
ostankov pesticidov. 
 

Predlog spremembe 6 
Uvodna izjava 14 

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

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

Obrazložitev 

Predlog spremembe 7, sprejet v prvi obravnave se deloma ponovno vstavi. Smiselno je, da se 
standardi za poročanje o MVO določijo na ravni Skupnosti, sicer lahko pride do nejasnosti. 
 

Predlog spremembe 7 
Uvodna izjava 24 

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

(24) Organ mora presoditi zahteve za MRL 
in ocenjevalna poročila držav članic, da se 
ugotovi tveganje za potrošnike in, kjer je to 
primerno, za živali. Zato je treba organu 
zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje 
teh nalog. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 13, sprejet v prvi obravnavi. Evropska agencija za 
varno hrano ima pomembno vlogo pri oceni tveganja, zato jo je treba podpreti in ji zagotoviti 
potrebna sredstva. 
 

Predlog spremembe 8 
Uvodna izjava 30 a (novo) 

 (30a) Da se zagotovi primerna 
obveščenost potrošnikov, države članice 
vsake tri mesece na svetovnem spletu 
objavijo rezultate nacionalnega 
spremljanja ostankov z vsemi 
posameznimi podatki, vključno s krajem 
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zbiranja podatkov in imeni trgovcev na 
drobno, trgovcev na debelo in/ali 
proizvajalcev. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 59, sprejet v prvi obravnavi. Preglednost je za 
potrošnike pomembna. Treba jim je omogočiti, da se lahko premišljeno odločijo za proizvod, 
tudi na osnovi prisotnosti ostankov in upoštevanja uredbe. Četrtletno objavljanje vrednosti 
ostankov se v praksi že izvaja v Združenem kraljestvu. 
 

Predlog spremembe 9 
Člen 3, odstavek 2, točka g 

(g) "toleranca pri uvozu" pomeni najvišjo 
dovoljeno vrednost ostankov za uvožene 
proizvode, kadar: 

(g) "toleranca pri uvozu" pomeni najvišjo 
dovoljeno vrednost ostankov za uvožene 
proizvode, kadar: 

– uporaba aktivne snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu na določenem 
proizvodu v Skupnosti ni dovoljena ali  

– uporaba aktivne snovi v 
fitofarmacevtskem sredstvu na določenem 
proizvodu v Skupnosti ni dovoljena zaradi 
drugih razlogov razen javnega zdravja za 
specifičen proizvod in specifično uporabo 
ali 

– veljavna mejna vrednost ostankov ne 
zadošča zahtevam mednarodne trgovine; 

– je primerna druga vrednost, ker je bila 
veljavna mejna vrednost ostankov 
določena zaradi drugih razlogov razen 
javnega zdravja za specifičen proizvod in 
specifično uporabo; 

Obrazložitev 

Parlament je v svojem izvirnem poročilu besedilo prilagodil tako, da je upošteval pomisleke o 
prevladovanju mednarodne trgovine nad javnim zdravjem. Svet se je vrnil k izvirnemu 
besedilu. Zgornja sprememba se predlaga kot kompromis. 
 

Predlog spremembe 10 
Člen 7, odstavek 2 

2. Država članica, ki izvaja presojo, lahko, 
če je potrebno, od vlagatelja zahteva 
posredovanje dodatnih podatkov poleg 
podatkov iz odstavka 1 v roku, ki ga določi 
sama. 

2. Država članica, ki izvaja presojo, lahko, 
če je potrebno, od vlagatelja zahteva 
posredovanje dodatnih podatkov poleg 
podatkov iz odstavka 1 v roku, ki ga določi 
sama. Ta rok ne sme biti daljši od dveh let. 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 34, sprejet v prvi obravnavi. Rok, ki ga določi 
posamezna država članica, bi lahko povzročil nejasnosti in neenake standarde. Predlagani 
rok daje proizvajalcem na voljo dovolj časa, da zberejo podatke, hkrati pa zaščiti javnost v 
primerih, ko je pristojni organ mnenja, da obstaja nevarnost za to. 
 

Predlog spremembe 11 
Člen 13, odstavek 1 

Vsako odločitev ali opustitev organa v 
okviru pristojnosti, ki so mu bile podeljene 
s to uredbo, lahko preveri Komisija na 
lastno pobudo ali na prošnjo države 
članice ali vsakega posameznika, ki ga 
odločitev ali opustitev neposredno zadeva. 

Vsako odločitev ali opustitev organa v 
okviru pristojnosti, ki so mu bile podeljene 
s to uredbo, lahko preveri Komisija na 
prošnjo države članice ali vsakega 
posameznika, ki ga odločitev ali opustitev 
neposredno zadeva. 

Obrazložitev 

Če organ zanemarja svoje dolžnosti, ima zadevna država članica ali zadevna oseba možnost 
ukrepanja. Ni potrebe za to, da se Komisiji omogoči preverjanje postopkov na lastno pobudo 
in s tem neodvisnost organa postavi pod vprašaj. 
 

Predlog spremembe 12 
Člen 14, odstavek 2, točka b 

(b) morebitna prisotnost ostankov 
pesticidov iz drugih virov razen 
registriranih načinov uporab aktivnih snovi 
v fitofarmacevtskih sredstvih; 

(b) morebitna prisotnost ostankov 
pesticidov iz drugih virov razen 
registriranih načinov uporab aktivnih snovi 
v fitofarmacevtskih sredstvih in njihovi 
znani kumulativni in sinergistični učinki; 

Obrazložitev 

Ponovna navedba predloga 43 iz prve obravnave. Kadar so kumulativni in sinergistični učinki 
znanstveno dokazani, jih je treba upoštevati. 
 

Predlog spremembe 13 
Člen 16, odstavek 1, točka b 

(b) kadar zadevni proizvodi predstavljajo 
manjši del prehrane potrošnikov in, kjer je 
to primerno, živali ali 

(b) kadar zadevni proizvodi predstavljajo 
manjši del prehrane potrošnikov in ne 
predstavljajo pomembnejšega dela 
prehrane nobene od podskupin in, kjer je 
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to primerno, živali ali 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 50, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je zagotoviti 
varstvo vseh potrošnikov, tudi podskupin, ki uživajo več določenih proizvodov. 
 

Predlog spremembe 14 
Člen 16, odstavek 1, točka c 

c) za med ali (c) za med in zeliščne poparke, pri katerih 
se vrednosti ostankov pesticidov določijo 
za celoten proizvod na podlagi podatkov, 
pridobljenih s spremljanjem, in 
upoštevanja obrazloženega mnenja 
organa v skladu s postopkom iz člena 
49(2); 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 52, sprejet v prvi obravnavi. Zeliščni poparki lahko 
vsebujejo tudi do 200 manjših sestavin in za številne od njih je težko zbrati podatke. Iz tega 
razloga so bili v izvirnem poročilu Parlamenta uvrščeni v posebno kategorijo. S tem 
predlogom spremembe se zagotovi določitev vrednosti za sestavljen proizvod ter posledično 
varstvo potrošnikov in učinkovitost. 
 

Predlog spremembe 15 
Člen 25 

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

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

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 49, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je navesti, da 
začasne MVO temeljijo na dobri kmetijski praksi. 
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Predlog spremembe 16 
Člen 26, odstavek 2 

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

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

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 54, sprejet v prvi obravnavi. Pomembno je, da se 
vrednost ostankov spremlja na mestu, kjer potrošnik prevzame proizvod. 
 

Predlog spremembe 17 
Člen 30, odstavek 3 

3. Države članice sodelujejo pri nadzornem 
programu Skupnosti, kot je določeno v 
členu 29. 

3. Države članice sodelujejo pri nadzornem 
programu Skupnosti, kot je določeno v 
členu 29. Vsako četrtletje objavijo vse 
rezultate nacionalnega spremljanja 
ostankov na svetovnem spletu. V primeru, 
da je mejna vrednost ostankov presežena, 
lahko države članice razkrijejo ime 
zadevnega trgovca na drobno, trgovca na 
debelo ali proizvajalca. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 59 iz prve obravnave. Preglednost je z vidika 
potrošnika pomembna. Treba jim je omogočiti, da se premišljeno odločijo za proizvod, tudi 
na podlagi prisotnosti ostankov in upoštevanja uredbe. Četrtletno objavljanje ostankov se v 
praksi že izvaja v Združenem kraljestvu 
 

Predlog spremembe 18 
Člen 35 

Člena 53 in 54 Uredbe (ES) 178/2002 se 
uporabljata, kadar ostanki pesticidov ali 
mejne vrednosti ostankov, ki jih ureja ta 
uredba,zaradi novih podatkov ali ponovne 
presoje obstoječih podatkov ogrožajo 
zdravje človeka ali živali in je treba 
nemudoma ukrepati. 

Člena 53 in 54 Uredbe (ES) 178/2002 se 
uporabljata, kadar ostanki pesticidov ali 
mejne vrednosti ostankov, ki jih ureja ta 
uredba, zaradi novih podatkov ali ponovne 
presoje obstoječih podatkov ogrožajo 
zdravje človeka ali živali in je treba 
nemudoma ukrepati. Rok, v katerem 
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Komisija sprejme odločitev, se v primeru 
svežih proizvodov skrajša na sedem dni. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi predlog spremembe 61, sprejet v prvi obravnavi. Za sveže in posušene 
proizvode je smiselno določiti različne roke, saj sveži proizvodi po desetih dneh niso več 
primerni za uživanje. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je Svet natančno preučil in obdelal dokument, ki je sedaj 
veliko uporabnejši kot izvirni predlog Komisije. Predlog je bolj smiselno zasnovan, lažje 
razumljiv in uporaben kot zakonodajni dokument. Zlasti dobrodošla je poenostavitev 
postopka o zahtevi glede MVO, ki natančneje določa vlogo držav članic, Evropske agencije 
za varnost hrane (EFSA) in Komisije. Svet veliko bolj prepričljivo obravnava tudi problem 
začasnih mejnih vrednosti. Razveseljivo je, da je v svojem skupnem stališču Svet prevzel 
časovni razpored za prilogo k uredbi, kakor ga je sprejel Parlament v prvi obravnavi, in v 
zvezi s proizvodi upošteval “uporabo bistvenega pomena”. 

Kljub temu stališče Sveta zanemarja vidik javnega zdravja. Medtem ko zakonodaja 
predvideva mejne vrednosti ostankov, pri katerih gre prej za trgovinske standarde, določene 
na osnovi dobre kmetijske prakse, kot standarde javnega zdravja, se na splošno pojavljajo 
nejasnosti v zvezi z MVO in pesticidi in te je treba v zakonodaji odpraviti. Za dosego tega 
cilja je treba rešiti predvsem primere, ko so MVO presežene, in sicer z razkritjem imen 
zadevnih trgovcev ali proizvajalcev. Poleg tega je treba zagotoviti skupne standarde za 
poročanje o MVO in spremljanje na mestu, kjer potrošnik prevzame proizvod. Poskrbeti je 
treba, da bodo podskupine, ki zaužijejo več proizvodov določene vrste, v celoti zaščitene. 
Prav tako je pomembno zagotoviti visoke standarde za uvoz. Tolerančne mejne vrednosti 
ostankov pri uvozu so bistveni del trgovine in so potrebne za proizvode, ki se v EU zaradi 
stroškovne učinkovitosti ne uporabljajo. Predlagajo se tudi spremembe, ki prispevajo k 
nemotenemu delovanju zakonodaje. Ti predlogi sprememb obsegajo rok največ dveh let, če se 
zahtevajo dodatni podatki, skrajšanje roka v primeru odločanja o nujnih ukrepih glede svežih 
proizvodov in razumno stališče o zeliščnih poparkih, ki bi jih bilo zaradi zapletene sestave 
treba obravnavati ločeno. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

