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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov
(2007/2006(INI))

Evropski parlament,

− ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Tematska strategija o 
trajnostni rabi pesticidov (KOM(2006)0372),

− ob upoštevanju Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 
2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti1,

− ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (KOM(2006)0373),

− ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet (KOM(2006)0388),

− ob upoštevanju člena 175 Pogodbe ES,
− ob upoštevanju člena 6 Pogodbe ES, na podlagi katerega je treba zahteve varstva okolja 

vključevati v opredelitve in izvajanje politik Skupnosti, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja,

− ob upoštevanju Uredbe (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 izvora2,

− ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike3, Direktive Sveta 
98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjeni za prehrano ljudi4, 
Direktive Sveta 75/440/EGS z dne 16. junija 1975 o zahtevah glede kakovosti površinske 
vode, namenjene za odvzem pitne vode v državah članicah,5 in Direktive 2006/118/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem6,

− ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter 
o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije7, in Direktive 2006/121/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 67/548/EGS o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z 
namenom prilagoditve Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije8,

− ob upoštevanju skupnega poročila Evropske komisije z naslovom Možnosti za prihodnjo 
okoljsko politiko EU o fitofarmacevtskih sredstvih (1997),

  
1 UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
2 UL L 70, 16.3.2005, str. 1.
3 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
4 UL L 330, 5.12.1998, str. 32.
5 UL L 194, 25.7.1975, str. 26.
6 UL L 372, 27.12.2006, str. 19.
7 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
8 UL L 396, 30.12.2006, str. 850.
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− ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

− ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2007),

A. ker je bila poraba fitofarmacevtskih sredstev v EU med letoma 1992 in 2003 še vedno 
precejšnja in se ni zmanjšala,

B. ker je v okolju, zlasti v zemlji in vodi, še vedno mogoče najti neželene količine nekaterih 
pesticidov; ker je v kmetijskih pridelkih še vedno mogoče najti ostanke, ki presegajo 
regulativne omejitve,

C. čeprav ni mogoče zanikati prednosti rabe pesticidov in njihove vloge pri zagotavljanju 
učinkovite in trajnostne konkurenčne kmetijske proizvodnje v Evropi, mora biti splošna 
javnost bolje obveščena o možnih nevarnostih za zdravje in okolje ter kratko- in 
dolgoročnih škodljivih učinkih zaradi njihove rabe,

D. ker ni preglednega sistema za poročanje in spremljanje rabe pesticidov in vrednosti 
njihovih ostankov v proizvodih, ravno tako pa niso določeni primerni kazalci,

1. se zaveda, da je na področju rabe pesticidov potreben pravni okvir, saj veljavna 
zakonodaja očitno ne zadošča za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za zdravje in okolje 
zaradi rabe pesticidov;

2. pozdravlja tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov, kjer so opredeljene 
pomanjkljivosti sedanje zakonodaje in predlagana ureditev obdobja uporabe, da se 
zapolni vrzel med dajanjem fitofarmacevtskih sredstev na trg in koncem življenjskega 
cikla teh proizvodov;  

3. ugotavlja, da tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov obravnava samo 
fitofarmacevtska sredstva, ki predstavljajo le del pesticidov, ter poziva Komisijo, naj v 
področje tematske strategije čim prej vključi tudi biocide;

4. meni, da je treba izboljšati ravnanje uporabnikov pesticidov, da bi preprečili zlorabo, 
prekomerno rabo in zastrupitve; pozdravlja oblikovanje sistema usposabljanja in 
izobraževanja za poklicne uporabnike pesticidov, za katerega naj Komisija pripravi 
smernice, kjer so upoštevane razlike med posameznimi evropskimi regijami;

5. poudarja, da brez konstruktivnega dialoga in krepitve zmogljivosti, tudi finančnih 
spodbud, v tretjih državah ni mogoče uspešno zmanjšati nevarnosti in tveganja za zdravje 
in okolje zaradi rabe pesticidov;

6. poudarja pomen vloge medijev pri obveščanju splošne javnosti o vprašanjih s področja 
pesticidov;

7. pozdravlja ukrepe, ki jih je izbrala Komisija; poudarja, da so ambiciozni nacionalni 
akcijski načrti držav članic ključni sestavni del celotnega procesa;

8. vendar obžaluje, da Komisija v nacionalne akcijske načrte ni uvrstila kvantitativnih in 
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kvalitativnih meril, zaradi česar so ti načrti manj ambiciozni; 

9. poudarja, da je brez kvantitativnih ciljev za zmanjšanje rabe v nacionalnih akcijskih 
načrtih pojem "zmanjšanje nevarnosti in tveganja zaradi pesticidov ter odvisnosti od njih" 
zelo nenatančno in dvoumno opredeljen, kar ne bo spodbudilo držav članic, da bi 
zmanjšale količino uporabljenih pesticidov;

10. predlaga, naj Komisija v nacionalnih akcijskih načrtih združi kvantitativna merila z 
odpravo nevarnosti, tveganja zaradi pesticidov in odvisnosti od njih, pri čemer naj 
upošteva pozitivne izkušnje nekaterih držav članic, ki že uporabljajo kvantitativne cilje za 
zmanjšanje, pri čemer se je izkazalo, da je mogoče rabo pesticidov zmanjšati brez 
bistvenih stroškov za kmete;

11. se strinja, da je treba nacionalne akcijske načrte prilagoditi specifičnim razmeram vsake 
države članice;

12. pozdravlja izjavo Komisije, da je najpomembnejši načrtovani rezultat tematske strategije 
zmanjšanje škodljivih učinkov rabe pesticidov na zdravje ljudi;

13. obžaluje, da je zdravje v tematski strategiji le obrobno omenjeno, čeprav se pesticidi 
povezujejo z imunološkimi učinki, endokrinimi motnjami in nevrotoksičnimi učinki ter 
rakom1;

14. poudarja, da so nerojeni otroci, dojenčki, otroci in nosečnice, starejši in tisti z 
zdravstvenimi težavami bolj kot odrasli občutljivi za pesticide in jim izpostavljeni, zlasti 
učinkom kopičenja različnih vrst pesticidov;

15. meni, da so nujne nadaljnje raziskave o učinkih rabe pesticidov na zdravje;

16. toplo pozdravlja tako imenovano načelo substitucije, po katerem je treba nevarnejše snovi 
umakniti s trga, če obstajajo varnejše nadomestne snovi, ter poudarja, da je treba 
uporabljati nekemične alternative;

17. meni, da je treba določiti območja z manjšo ali ničelno rabo pesticidov ali brez njih ter 
bolj zavarovati vodno okolje pred onesnaženjem s pesticidi, da bi preprečili neželeno 
izpostavljenost; meni, da je treba določiti ustrezno široke "varovalne pasove", pri čemer 
je treba upoštevati različne geografske in vremenske pogoje;

18. ugotavlja, da so evropske podzemne in površinske vode onesnažene s pesticidi; poudarja, 
da se večinoma čisti le voda za prehrano ljudi, preostala onesnažena voda pa pride v 
človeško telo prek flore in favne, zaradi česar so stroški zdravljenja višji;  

19. priznava, da je prepoved škropljenja z letali neizogibna; vendar meni, da se lahko 
škropljenje z letali uporabi, če je to očitna prednost za okolje ali kjer ni drugih izvedljivih 
možnosti, hkrati pa mora biti obvezno obvestiti splošno javnost o času škropljenja ter 
količini in vrsti pesticida;

20. poziva Komisijo, naj določi čim nižje mejne vrednosti ostankov, razen če celo z 

  
1 Evropska strategija o zdravju in okolju, KOM(2003)0338, str. 5.
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najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami in metodami dokazano ni mogoče zmanjšati 
ostankov pod določeno mejo; v tem pogledu poziva države članice, naj izboljšajo 
spremljanje koncentracij pesticidov v živilih in okoljskih medijih;

21. pozdravlja predlagano vabilo državam članicam, naj odpravijo določbe, po katerih lahko 
države članice za pesticide uporabljajo znižane stopnje davka na dodano vrednost;

22. vztraja, naj Komisija predlaga jasne opredelitve in minimalna merila za celostno zatiranje 
škodljivcev;

23. priznava, da je veliko okoljskih vprašanj vključenih v različne predpise skupne kmetijske 
politike, zaradi česar so metode kmetijske proizvodnje bolj okolju prijazne;

24. poziva države članice, naj spodbujajo kmetovanje z majhno rabo pesticidov in ekološko 
kmetovanje ter zagotovijo, da se poklicni uporabniki pesticidov preusmerijo na bolj 
okolju prijazno rabo vseh razpoložljivih proizvodov za varstvo pridelkov, pri čemer naj 
dajo prednost nekemičnim možnostim, kolobarjenju in pletju namesto sistematični 
uporabi pesticidov;

25. poziva države članice, naj zagotovijo varno skladiščenje pesticidov in ravnanje z njimi, 
nadzorovano zbiranje neporabljenih pesticidov, pesticidov s pretečenim rokom uporabe 
in prazne embalaže ter da se z zastarelimi pesticidi ravna v skladu s predpisi za nevarne 
odpadke;

26. se zaveda, da so dobro vzdrževane naprave za nanašanje nujne za zmanjšanje škodljivih 
učinkov pesticidov na zdravje in okolje, ter poudarja, da je treba naprave za nanašanje 
redno preverjati;

27. poudarja, da so škodljivi učinki pesticidov dobro znani, škodljivi učinki gensko 
spremenjenih organizmov pa še niso povsem jasni; zato poziva k povečanju raziskav o 
možnosti, da bi pesticide nadomestili z gensko spremenjenimi organizmi;

28. poziva Komisijo, naj oblikuje tematsko strategijo kot okvir za obstoječo in prihodnjo 
zakonodajo; predlaga oblikovanje izvedljivega skupka instrumentov, ki si med seboj ne 
nasprotujejo, ampak se dopolnjujejo; 

29. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Julija 2006 je Komisija Svetu in Evropskemu parlamentu predložila tematsko strategijo o 
trajnostni rabi pesticidov, skupaj s predlogom direktive o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
za doseganje trajnostne rabe pesticidov ter predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. 

Cilj strategije je zmanjšati celotno tveganje in škodljive učinke na človekovo zdravje in okolje 
zaradi rabe pesticidov. Strategija izvira iz šestega okoljskega akcijskega programa (sprejetega 
julija 2002), ki poziva, naj se pesticidi uporabljajo trajnostno, da se zmanjšajo škodljivi učinki 
na človekovo zdravje in okolje.  

Treba je priznati, da je najpomembnejši cilj te politike varovanje zdravja in okolja. Vloženega 
je bilo veliko truda za zmanjšanje tveganja zaradi rabe pesticidov, vendar se v zemlji in vodi 
še vedno pojavljajo neželene količine.  Ostanke pesticidov najdemo v vseh habitatih, 44 % 
vzorcev sadja vsebuje pesticide, pri 5,5 % ostanki presegajo mejno vrednost. Žalostno je, da 
se s tem vprašanjem v državah članicah v glavnem ukvarjajo ministrstva za kmetijstvo, 
ministrstva za okolje pa prispevajo le malo. 

Še vedno je nesporno, da je na področju pesticidov potrebna učinkovita zakonodaja. Tematska 
strategija zapolnjuje vrzel med dvema fazama, ki sta pravno že urejeni – fazo dajanja na trg in 
koncem življenjskega cikla (mejne vrednosti ostankov in zakonodaja o odpadkih). Tematska 
strategija ureja obdobje uporabe.

Poročevalka sicer priznava, da je raba pesticidov potrebna za kmetijsko produktivnost, vendar 
meni, da obstajajo drugi načini za zmanjševanje rabe pesticidov, ne da bi se pri tem zmanjšala 
produktivnost kmetijskega sektorja. Druge možnosti bi lahko bile ekološko kmetovanje, 
kolobarjenje, pletje in morebitna delna ali popolna nadomestitev pesticidov z gensko 
spremenjenimi organizmi.

Poročevalka ne želi takoj nadomestiti pesticidov z gensko spremenjenimi organizmi. Gre za 
to, da so neželeni učinki kemikalij-pesticidov na človekovo zdravje dobro znani, hkrati pa 
učinki gensko spremenjenih organizmov na človekovo zdravje še niso raziskani. Zato bi bile 
nadaljnje raziskave zelo pomembne.

Naslov "tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov" je lahko zavajajoč, saj so v strategiji 
obravnavana le fitofarmacevtska sredstva, ki predstavljajo le del skupine pesticidov. Zato je 
treba v področje tematske strategije čim prej vključiti tudi biocide. 

Splošno znano je, da sedanje znanje o pesticidih in njihovi rabi ne zadošča, zato poročevalka 
toplo pozdravlja oblikovanje programov usposabljanja za poklicne uporabnike, da bi bili v 
celoti seznanjeni s tveganjem zaradi rabe pesticidov. 

Temelj celotnega procesa je uvedba nacionalnih akcijskih načrtov. Vendar je obžalovanja 
vredno, da Komisija v nacionalne akcijske načrte ni uvrstila kvantitativnih meril in se je 
osredotočila samo na zmanjševanje nevarnosti in tveganja zaradi pesticidov ter odvisnosti od 
njih. To je nejasna opredelitev, ki držav članic ne bo prisilila, da bi zmanjšale količino 
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uporabljenih pesticidov ali nadomestile nevarnejše pesticide z manj nevarnimi. Nacionalni 
akcijski načrti morajo biti konkretni in s pomočjo najbolj primernega kazalca določiti, kako 
zmanjšati nevarnosti in tveganja zaradi pesticidov ter odvisnost od njih. Zato poročevalka 
meni, naj Komisija v nacionalnih akcijskih načrtih združi kvantitativna merila z odpravo 
nevarnosti in tveganja zaradi pesticidov ter odvisnosti od njih. Pri tem je za zgled lahko 
pozitivna izkušnja Danske, kjer uporabljajo indeks pogostosti nanašanja.

Zelo žalostno je, da čeprav je Komisija kot glavni cilj strategije zastavila zmanjšanje 
negativnih učinkov rabe pesticidov na človekovo zdravje, v tematski strategiji ni nobenega 
člena, kjer bi bilo to vprašanje posebej obravnavano, zdravje pa je obravnavano le obrobno.
Tematska strategija ne obravnava vprašanja, da pesticidi povzročajo različne imunske motnje, 
nevrotoksične učinke in celo raka. Tudi nosečnice, otroci in nerojeni otroci se ne obravnavajo 
kot najbolj ranljive skupine.

Vendar poročevalka pozdravlja številne ukrepe, ki jih uvaja Komisija, podpira načelo 
substitucije, prepoved škropljenja z letali, prepoved znižanja stopnje davka na dodano 
vrednost, večje varstvo vodnega okolja ter opredelitev območij z manjšo ali ničelno rabo 
pesticidov. Vendar je treba določiti varovalne pasove, da se javnost zaščiti pred 
izpostavljenostjo.


