
PR\657645SL.doc PE 386.502v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ZAČASNO
2006/0132(COD)

15.3.2007

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Christa Klaß

Pripravljavec mnenja (*):
Michl Ebner, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori - člen 47 Poslovnika



PE 386.502v01-00 2/25 PR\657645SL.doc

SL

PR_COD_1am

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 predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0373)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 251 in 175 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0246/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
(A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Predlog Direktiva Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne uporabe 
pesticidov

Predlog Direktiva Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev

Obrazložitev

Ukrepi iz direktive se ne nanašajo na vse pesticide, ampak le na tiste v obliki 
fitofarmacevtskih sredstev. Izraz "pesticidi", ki je uporabljen v predlogu Komisije, je 
zavajajoč in ga je treba v celotnem besedilu direktive zamenjati z izrazom "fitofarmacevtska 
sredstva".

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 1

(1) V skladu s členoma 2 in 7 Odločbe št. 
1600/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. julija 2002 o določitvi 
Šestega okoljskega akcijskega programa 
Skupnosti je treba določiti skupni pravni 
okvir za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov.

(1) V skladu s členoma 2 in 7 Odločbe št. 
1600/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. julija 2002 o določitvi 
Šestega okoljskega akcijskega programa 
Skupnosti je treba ob upoštevanju 
previdnostnega načela določiti skupni 
pravni okvir za doseganje trajnostne rabe 
fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 2

(2) Ukrepi, določeni s to direktivo, morajo 
dopolnjevati in ne vplivati na ukrepe, 
določene v drugih s tem povezani 
zakonodaji Skupnosti, zlasti v Uredbi (ES) 
št. […] o fitofarmacevtskih sredstvih, 
Direktivi 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike; Uredbi (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.

(2) Ukrepi, določeni s to direktivo, morajo 
dopolnjevati in ne vplivati na ukrepe, 
določene v drugi s tem povezani 
zakonodaji Skupnosti, zlasti v Uredbi (ES) 
št. […] o fitofarmacevtskih sredstvih, 
Direktivi 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike; Uredbi (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 kot tudi v določbah živilske 
zakonodaje na podlagi Uredbe (ES) št. 
178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah živilske 
zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo 
varnost hrane.

Obrazložitev

Z dopolnitvijo je zajeto tudi zadevno področje živilske zakonodaje.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 3
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(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati 
nacionalne akcijske načrte, namenjene 
določanju ciljev za zmanjševanje tveganj,
vključno z nevarnostmi, in odvisnosti od 
uporabe pesticidov ter spodbujanju 
nekemičnega varstva rastlin. Nacionalni 
akcijski načrti so lahko usklajeni z 
izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je 
treba doseči v okviru druge zakonodaje 
Skupnosti, povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati 
nacionalne akcijske načrte za zmanjševanje 
tveganj za zdravje ljudi in okolje, ki lahko 
nastanejo pri uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v 
drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti in se 
jih lahko uporabi za združevanje ciljev, ki 
jih je treba doseči v okviru druge 
zakonodaje Skupnosti, povezane s 
fitofarmacevtskimi sredstvi.

Obrazložitev

Cilj direktive in nacionalnih akcijskih načrtov mora biti nadaljnje zmanjševanje tveganj. 
Zatiranje škodljivcev brez uporabe kemičnih fitofarmacevtskih sredstev v tem trenutku ni 
uresničljivo in učinkovito. Cilj mora biti ekološko in ekonomsko upravičena uporaba vseh 
možnosti ukrepanja in postopkov varstva rastlin, da bi lahko v dobro trajnostnega kmetijstva 
izvajali odločitve, sprejete ob upoštevanju lokacije in razmer.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) Zaželeno je, da države članice 
oblikujejo sisteme usposabljanja za 
distributerje, svetovalce in poklicne 
uporabnike pesticidov, s pomočjo katerih 
se tisti, ki uporabljajo ali bodo uporabljali 
pesticide, v celoti zavedajo možnih tveganj 
za zdravje ljudi in okolje ter ustreznih 
ukrepov za zmanjševanje teh tveganj, 
kolikor je le mogoče. Šolanje in 
usposabljanje poklicnih uporabnikov je 
lahko usklajeno z usposabljanjem, ki je 
organizirano v okviru Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP).

(6) Zaželeno je, da države članice 
oblikujejo sisteme izobraževanja in 
usposabljanja za distributerje, svetovalce in 
poklicne uporabnike fitofarmacevtskih 
sredstev, s pomočjo katerih se tisti, ki 
uporabljajo ali bodo uporabljali 
fitofarmacevtska sredstva, v celoti 
zavedajo možnih tveganj za zdravje ljudi in 
okolje ter ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje teh tveganj, kolikor je le 
mogoče. Šolanje in usposabljanje poklicnih 
uporabnikov je lahko usklajeno z 
usposabljanjem, ki je organizirano v okviru 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 
septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Obrazložitev

Treba je predvideti izobraževanje in usposabljanje za distributerje, svetovalce in poklicne 
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uporabnike fitofarmacevtskih sredstev. Strokovno znanje uporabnikov in prodajalcev je nujno 
za pravilno in ustrezno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju koristi in možnih 
tveganj zaradi uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev je treba širšo javnost bolje 
obveščati o prednostih in slabostih, 
koristih in tveganjih, odgovornem 
ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi ter 
njihovi vlogi v kmetijstvu in proizvodnji 
živil.

Obrazložitev

Informacije za javnost morajo biti objektivne, vključevati morajo tveganja in koristi uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev ter prispevati k odgovornemu ravnanju z njimi.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive 
vplive na zdravje ljudi in okolje, zlasti 
zaradi odnašanja škropiva. Zato je treba
škropljenje z uporabo letal splošno 
prepovedati, z možnimi odstopanji, če to
predstavlja jasne prednosti in ponuja tudi 
okoljske koristi v primerjavi z drugimi 
metodami škropljenja, ali če ni drugih 
izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive 
vplive na zdravje ljudi in okolje, zlasti 
zaradi odnašanja škropiva. Zato mora za 
škropljenje z uporabo letal veljati postopek 
odobritve, da bi zagotovili, da se uporablja 
le, kadar predstavlja jasne prednosti in 
ponuja tudi okoljske koristi v primerjavi z 
drugimi postopki, ali če ni drugih 
izvedljivih možnosti.

Obrazložitev

Škropljenje z uporabo letal je pri nekaterih situacijah, legah in pridelkih (višina pridelka, 
napadena območja, epidemije) nujna tehnika nanašanja. Cilj mora biti uvedba nebirokratskih 
in praktičnih določb za škropljenje z uporabo letal. Ravno v kriznih situacijah je nujno 
potreben hiter odziv na hude napade škodljivcev.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 11
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(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s 
primernim ukrepanjem, na primer 
oblikovanjem zaščitnih pasov in živih mej 
vzdolž površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali 
zelo prepustnih površinah lahko vodi v 
večja tveganja onesnaževanja vodnega 
okolja. Na takih območjih je treba uporabo 
pesticidov zmanjšati, kolikor je mogoče, ali 
odpraviti, če je to primerno.

(11) Na fitofarmacevtska sredstva je 
občutljivo zlasti vodno okolje. Zato je treba 
posebno pozornost posvetiti izogibanju 
onesnaževanja površinskih in podzemnih 
voda s primernim ukrepanjem in pravilno 
uporabo, na primer oblikovanjem 
ustreznih zaščitnih pasov in živih mej 
vzdolž površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na 
območjih črpanja pitne vode ali vzdolž 
prometnih poti, kot so železniške proge, ter 
na neprepustnih ali zelo prepustnih 
površinah lahko vodi v večja tveganja 
onesnaževanja vodnega okolja. Na takih 
območjih je treba uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev zmanjšati, 
kolikor je mogoče, ali odpraviti, če je to 
primerno.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot 
so območja Natura 2000, zaščitena v 
skladu z Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 
2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih 
ptic in Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst. Na drugih območjih, kot so 
javni parki, športna igrišča ali otroška 
igrišča, so tveganja zaradi izpostavljenosti 
širše javnosti pesticidom visoka. Zato je 
treba uporabo pesticidov na takšnih 
območjih zmanjšati, kolikor je mogoče, ali 
odpraviti, kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot 
so območja Natura 2000, zaščitena v 
skladu z Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 
2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih 
ptic in Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst. V skladu s temi določbami 
je treba sprejeti potrebne ohranitvene 
ukrepe za dosego okoljevarstvenih ciljev.
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti fitofarmacevtskim sredstvom 
visoka. Zato je treba uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev na takšnih 
območjih zmanjšati, kolikor je mogoče, ali 
odpraviti, kjer je to primerno.
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Obrazložitev

Območja Natura 2000, ki zajemajo že več kot 15 % kopenske površine Skupnosti, vključujejo 
veliko kmetijskih ali gozdnih površin, na katerih uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni v 
nasprotju z ohranitvenimi cilji. Vseeno je smiselno, da se omenijo okoljevarstveni instrumenti.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 13

(13) Neželena izpostavljenost ljudi in 
okolja je pogosta zlasti pri ravnanju s 
pesticidi, vključno z redčenjem in 
mešanjem kemikalij ter čiščenjem naprav 
za nanašanje po uporabi in izpuščanjem 
presežkov iz cistern, pri prazni embalaži in 
neuporabljenih pesticidih. Zato je 
primerno, da se kot dopolnilo k ukrepom, 
določenim v členih 4 in 8 Direktive 
2006/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila o odpadkih in v členih 
2 in 5 Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 
12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih, 
predvidijo posebni ukrepi, ki obravnavajo 
te dejavnosti. Ti ukrepi morajo prav tako 
vključevati nepoklicne uporabnike, saj 
lahko v tej skupini uporabnikov zaradi 
pomanjkanja znanja hitro pride do 
nepravilnega ravnanja.

(13) Neželena izpostavljenost ljudi in 
okolja je pogosta zlasti pri nepravilnem 
ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, 
vključno z redčenjem in mešanjem 
kemikalij ter čiščenjem naprav za 
nanašanje po uporabi in izpuščanjem 
presežkov iz cistern, pri prazni embalaži in 
neuporabljenih fitofarmacevtskih 
sredstvih. Zato je primerno, da se kot 
dopolnilo k ukrepom, določenim v členih 4 
in 8 Direktive 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila o 
odpadkih in v členih 2 in 5 Direktive Sveta 
91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o 
nevarnih odpadkih, predvidijo posebni 
ukrepi, ki obravnavajo te dejavnosti. Ti 
ukrepi morajo prav tako vključevati 
nepoklicne uporabnike, saj lahko v tej 
skupini uporabnikov zaradi pomanjkanja 
znanja hitro pride do nepravilnega 
ravnanja.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 19

(19) Ukrepi, potrebni za izvajanje te 
direktive, se sprejmejo v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1, 

(19) Ukrepi, potrebni za izvajanje te 
direktive, se sprejmejo v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1,

1 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23.. 1 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23, sklep, kakor je bil 
spremenjen z Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 
22.7.2006, str. 11).
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Obrazložitev

S predlogom spremembe se besedilo prilagodi določbam novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek 1

(1) Ta direktiva se uporablja za pesticide v 
obliki fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.

(1) Ta direktiva se uporablja za 
fitofarmacevtska sredstva, kot so določena 
v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.

Obrazložitev

Ukrepi iz direktive se ne nanašajo na vse pesticide, ampak le na tiste v obliki 
fitofarmacevtskih sredstev. Izraz "pesticidi", ki je uporabljen v predlogu Komisije, je 
zavajajoč in ga je treba v celotnem besedilu direktive zamenjati z izrazom "fitofarmacevtska 
sredstva".

Predlog spremembe 13
Člen 4, Naslov in odstavka 1 in 2

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj pri uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev
(1) Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, 
ukrepov in časovnih razporedov za 
zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, pesticidov.

(1) Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za zmanjšanje tveganj za 
zdravje ljudi in živali ter za okolje, ki 
nastanejo pri uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Nacionalni akcijski načrti lahko 
vključujejo tudi regionalne načrte, da se 
upoštevajo posebne lokalne značilnosti.

Pri oblikovanju in spreminjanju 
nacionalnih akcijskih načrtov države 
članice upoštevajo socialne, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju 
nacionalnih akcijskih načrtov države 
članice upoštevajo 

- socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov, 

- potrebe po učinkovitem zatiranju 
škodljivcev,
- načrte iz drugih pravnih predpisov 
Skupnosti o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev, kot so npr. načrti ukrepov iz 
Direktive 2000/60/ES.
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(2) Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

(2) Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo
najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji. 
Komisija ustvari spletni portal, preko 
katerega obvešča javnost o nacionalnih 
akcijskih načrtih, morebitnih 
spremembah in pomembnih rezultatih 
izvajanja.

Obrazložitev

Zaradi različnih lokalnih pogojev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev bi bilo treba 
upoštevati tudi regionalne načrte. Pomemben element nacionalnih akcijskih načrtov je 
udeležba javnosti. Zato je smiselno, da so načrti, spremembe in rezultati izvajanja na voljo 
prek spletnega portala.

Predlog spremembe 14
Člen 5

(1) Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja.

(1) Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
izobraževanja ali usposabljanja o 
trajnostni uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. 

Znanje o pravilni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev mora biti 
sestavni del izobraževanja vseh poklicnih 
uporabnikov.

Usposabljanje je oblikovano tako, da se 
zagotovi zadovoljivo pridobljeno znanje o 
področjih, navedenih v Prilogi I.

Izobraževanje in usposabljanje sta
oblikovana tako, da se zagotovi 
zadovoljivo pridobljeno znanje o 
področjih, navedenih v Prilogi I.

(2) V roku 2 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice oblikujejo sisteme potrdil za 
zagotavljanje dokazov prisotnosti za 
celotno obliko usposabljanja, ki pokriva 
najmanj področja, navedena v Prilogi I.

2) V roku 2 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice oblikujejo sistem
ocenjevanja. Z ustreznimi potrdili se 
dokaže zadostno znanje o vsebini priloge 
I. S sistemom so urejeni pogoji za 
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dodelitev, čas veljavnosti ter odvzem 
potrdila.

(3) Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 18(3) spremeni Prilogo I za 
prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu 
napredku.

(3) Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2) 
spremeni Prilogo I za prilagoditev 
tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti, da se temeljne zahteve te direktive izpolnjujejo tudi z 
ustrezno ponudbo izobraževanja in usposabljanja. Pri ustrezno usposobljenih ljudeh lahko 
zadostuje tudi poglobitev posameznih vidikov.

Predlog spremembe 15
Člen 6

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo pesticide, 
označene kot strupene ali zelo strupene v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, 
zaposleno vsaj eno osebo, ki ima potrdilo, 
navedeno v členu 5(2), in je prisotna in na 
voljo na prodajnem mestu, da strankam 
zagotavlja informacije v zvezi z uporabo 
pesticidov.

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo fitofarmacevtska 
sredstva, zaposleno vsaj eno osebo, ki ima 
potrdilo, navedeno v členu 5(2), in je 
prisotna in na voljo na prodajnem mestu, 
da strankam zagotavlja informacije v zvezi 
z uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 
Potrdilo ne sme biti starejše od sedmih let.

(2) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje, da se prodaja 
pesticidov, ki niso odobreni za nepoklicno 
uporabo, omeji na poklicne uporabnike, 
ki imajo potrdilo, navedeno v členu 5(2).
(3) Države članice zahtevajo od 
distributerjev, ki dajejo v promet pesticide 
za nepoklicno uporabo, da zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s tveganji 
uporabe pesticidov, zlasti o nevarnostih, 
izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, 
ravnanju in nanašanju kot tudi odlaganju.

(3) Države članice zahtevajo od 
distributerjev, da pri prodaji 
fitofarmacevtskih sredstev zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s pravilno 
uporabo fitofarmacevstkih sredstev, zlasti 
o možnih tveganjih, izpostavljenosti, 
pravilnem shranjevanju, ravnanju in 
nanašanju kot tudi odlaganju. To velja tudi 
za prodajo prek interneta.
Če kupec poseduje potrdilo v skladu s 
členom 5(2), izpolnjuje pogoj za nakup 
fitofarmacevtskih sredstev.

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 
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4 let od datuma iz člena 20(1). 4 let od datuma iz člena 20(1).

Obrazložitev

Distributerji, ki prodajajo fitofarmacevtska sredstva, morajo ukreniti vse potrebno, da so 
kupci izdelkov ustrezno obveščeni o pravilni uporabi, možnih tveganjih, pravilnem 
shranjevanju, ravnanju in nanašanju kot tudi odlaganju fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 16
Člen 7

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za širšo 
javnost, zlasti v zvezi z njihovimi učinki 
na zdravje in okolje ter nekemičnimi 
alternativami.

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe obveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih z odgovornim 
ravnanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi, 
zlasti v zvezi z njihovo vlogo v kmetijstvu 
in proizvodnji živil, koristmi in tveganji 
kot tudi možnimi učinki na zdravje in 
okolje ter nekemičnimi alternativami.

Obrazložitev

Programi obveščanja morajo biti objektvni ter vključevati prednosti in slabosti uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 17
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Preskusni interval ne sme biti daljši od 
štirih let.

Predlog spremembe 18
Člen 8, odstavek 5

(5) Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 18(3) spremeni Prilogo II za 
prilagoditev tehničnemu napredku.

(5) Komisija lahko v skladu s členom 18(2)
navedenega regulativnega postopka s
pregledom spremeni Prilogo II za 
prilagoditev tehničnemu napredku.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se besedilo prilagodi določbam novega sklepa o komitologiji.
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Predlog spremembe 19
Člen 9

(1) Države članice v skladu z odstavki 2 
do 6 prepovejo škropljenje z uporabo letal.

(1) Države članice uredijo škropljenje s 
fitofarmacevtskimi sredstvi z uporabo 
letal. 

(2) Države članice določijo in objavijo 
pridelke, območja in posebne zahteve za 
nanašanje, kjer je lahko z odstopanjem od 
odstavka 1 škropljenje z uporabo letal 
dovoljeno. 

Države članice določijo in objavijo 
pridelke, območja in posebne zahteve za 
nanašanje, kjer je lahko škropljenje z 
uporabo letal dovoljeno. 

Pri tem določijo naslednja merila:
(3) Države članice imenujejo organe, 
pristojne za odobritev odstopanj, in o tem 
obvestijo Komisijo.
(4) Odstopanja se lahko odobrijo samo, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) drugih izvedljivih možnosti ni ali pa so
prednosti glede zmanjšanih učinkov na 
zdravje in okolje v primerjavi s kopenskim 
nanašanjem pesticidov očitne;

(a) drugih izvedljivih možnosti ni ali pa 
obstajajo prednosti glede zmanjšanih 
učinkov na zdravje in okolje v primerjavi s 
kopenskim nanašanjem fitofarmacevtskih 
sredstev;

(b) uporabljeni pesticidi morajo biti 
izrecno dovoljeni za škropljenje z uporabo 
letal;

(b) uporabijo se lahko samo 
fitofarmacevtska sredstva, ki niso 
prepovedana za škropljenje z uporabo 
letal. Upoštevajo se možni učinki uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi 
in okolje ter tudi razpoložljivost drugih 
izvedljivih možnosti;

(c) upravljavec, ki izvaja škropljenje z 
uporabo letal, mora imeti potrdilo, 
navedeno v členu 5(2).

(c) upravljavec, ki izvaja škropljenje z 
uporabo letal, mora imeti potrdilo, 
navedeno v členu 5(2);

(c a) helikopterji, ki se uporabljajo pri 
škropljenju, morajo biti opremljeni s 
škropilnimi letvami z vbrizgalnimi šobami, 
da se čim bolj omeji odnašanje škropiva. 

Dovoljenje mora določati ukrepe, 
potrebne za opozarjanje prebivalcev, 
drugih prisotnih oseb in za varstvo okolja 
v bližini škropljenega območja.

(2) Poklicni uporabnik, ki želi nanašati 
fitofarmacevtska sredstva  s škropljenjem 
z uporabo letal, mora pri pristojnem 
organu vložiti zahtevo, opremljeno s 
podatki, ki dokazujejo, da so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

(5) Poklicni uporabnik, ki želi nanašati 
pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 

Dovoljenje mora določati ukrepe, 
potrebne za opozarjanje prebivalcev, 
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mora pri pristojnem organu vložiti 
zahtevo, opremljeno s podatki, ki 
dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji iz 
odstavka 4. 

drugih prisotnih oseb in za varstvo okolja 
v bližini škropljenega območja.

(6) Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.

(3) Pristojni organi hranijo evidenco o 
škropljenju z uporabo letal.

(Odstavek 5 v besedilu Komisije je v spremenjenem besedilu Parlamenta odstavek 2(1); 
zadnji pododstavek odstavka 4 v besedilu Komisije je v spremenjem besedilu Parlamenta 

odstavek 2(2))

Obrazložitev

Škropljenje z uporabo letal je pri nekaterih situacijah, legah in kulturah (višina kulture, 
napadena območja, epidemije) nujna tehnika nanašanja. Cilj mora biti uvedba nebirokratskih 
in upravno smotrnih določb za škropljenje z uporabo letal. Ravno v kriznih situacijah je nujno 
potreben hiter odziv na hude napade škodljivcev.

Predlog spremembe 20
Člen 10

(1) Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles 
daje prednost:

(1) Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev v 
bližini vodnih teles daje prednost:

(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju,

(a) proizvodom, ki nimajo škodljivega 
vpliva na vodno okolje, 

(b) najučinkovitejšim tehnikam nanašanja, 
vključno z uporabo naprav za nanašanje z 
majhnim odnašanjem škropiva.

(b) najučinkovitejšim tehnikam nanašanja, 
vključno z uporabo naprav za nanašanje z 
majhnim odnašanjem škropiva.

(2) Države članice zagotovijo, da se na 
poljih v bližini vodotokov in zlasti na
varovanih območjih za pridobivanje pitne 
vode, oblikovanih v skladu s členom 7(3) 
Direktive 2000/60/ES ustanovijo ustrezni 
zaščitni pasovi, kjer se pesticidov ne sme 
nanašati ali shranjevati. Dimenzije 
zaščitnih pasov se določijo kot funkcija 
tveganja onesnaževanja in kmetijskih 
značilnosti zadevnega območja.

(2) Države članice s primernimi ukrepi 
zagotovijo, da se v nacionalne akcijske 
načrte vključijo ukrepi za zaščito
vodotokov in zlasti varovanih območij za 
pridobivanje pitne vode, oblikovanih v 
skladu s členom 7(3) Direktive 
2000/60/ES. Pri tem je treba upoštevati 
tveganja, povezana z odnašanjem ali 
odtekanjem fitofarmacevtskih sredstev, ter 
značilnosti posameznega območja.

(3) Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, vsaj tistih, 
ki se nanašajo na pokončne pridelke, 
vključno z nasadi, vinogradi in hmeljem, ki

(3) Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja fitofarmacevtskih sredstev po 
zraku, vsaj tistih, ki se nanašajo na 
pokončne pridelke, vključno z nasadi, 
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so v neposredni bližini vodotoka. vinogradi in hmeljem, ki so v neposredni 
bližini vodotoka.

(4) Države članice zagotovijo, da se 
nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je 
mogoče, ali odpravi, če je to primerno, na 
cestah, železniških linijah, zelo prepustnih 
površinah in drugih infrastrukturah v 
bližini površinskih ali podzemnih voda ali 
vzdolž njih, ali na neprepustnih površinah z 
velikim tveganjem odtekanja v površinske 
vode ali kanalizacije.

Države članice s primernimi ukrepi
zagotovijo, da se tveganje, povezano z 
odtekanjem v površinske vode ali v 
kanalizacijo, zmanjša, kolikor je mogoče,
ali po možnosti povsem prepreči, če se 
fitofarmacevtska sredstva nanašajo na 
cestah, železniških linijah, zelo prepustnih 
površinah in drugih infrastrukturah v 
bližini površinskih ali podzemnih voda ali 
vzdolž njih, ali na neprepustnih površinah.

Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodah vključuje temeljne predpise in ukrepe za za varovanje vodnega 
okolja. Pri njenem izvajanju je treba posebno pozornost nameniti uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev. Zato morajo nacionalni akcijski načrti enoznačno in jasno predpisati, kaj je treba 
upoštevati pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, vključno z nanašanjem, zaščitnimi pasovi in 
skladiščenjem na območju vodotokov in na zaščitenih vodnih območjih.

Predlog spremembe 21
Člen 11, odstavek 2

Prepoved ali omejitev iz točke (b) lahko
temelji na rezultatih zadevnih presoj 
tveganja.

Ukrepi v skladu s točkama (a) in (b)
temeljijo na rezultatih zadevnih presoj 
tveganja.

Predlog spremembe 22
Člen 13

Celostno zatiranje škodljivcev Dobra stokovna praksa pri zatiranju 
škodljivcev in celostno zatiranje 
škodljivcev

(1) Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, vključno s celostnim 
zatiranjem škodljivcev, in za 
zagotavljanje, da se poklicni uporabniki 
pesticidov usmerijo k okolju bolj prijazni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov za 
varstvo pridelkov z dajanjem prednosti 
nadomestnim možnostim z majhnim 
tveganjem, če je to le mogoče, v 

(1) Države članice zagotovijo, da vsi 
poklicni uporabniki spoštujejo splošna 
merila dobre strokovne prakse pri 
zatiranju škodljivcev, opisana v prilogi 
III.
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nasprotnem primeru pa izmed proizvodov, 
ki so na voljo za isti problem škodljivcev, 
tistim z minimalnim učinkom na zdravje 
ljudi in okolje.
(2) Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

(2) Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za spodbujanje postopkov, pri 
katerih se uporablja manj 
fitofarmacevstkih sredstev, kot na primer 
pri postopku celostnega zatiranja 
škodljivcev.

(3) Države članice še zlasti zagotovijo, da 
imajo kmetje na voljo sisteme, vključno z 
usposabljanjem iz člena 5, in orodja za 
nadzorovanje škodljivcev in odločanje, kot 
tudi za svetovanje o celostnem zatiranju 
škodljivcev.

(3) Države članice določijo ali podpirajo 
določitev potrebnih pogojev za izvajanje 
celostnega zatiranja škodljivcev.

(4) Do 30. junija 2013 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 
in 3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 
potrebni pogoji za izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev.

(4) Države članice zagotovijo, da se za 
zgled celostnega zatiranja škodljivcev
lahko uporabijo splošna merila, opisana v 
prilogi IV.

(5) Države članice zagotovijo, da vsi 
poklicni uporabniki pesticidov izvajajo 
splošne standarde za celostno zatiranje 
škodljivcev najkasneje 1. januarja 2014.

(5) Prilogi III in IV bosta spremenjeni v 
skladu s členom 18(2) omenjenega 
regulativnega postopka s pregledom. 

(6) Države članice uvedejo vse potrebne
spodbude za spodbujanje kmetov k 
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.

(6) Države članice uvedejo ustrezne
spodbude za spodbujanje poklicnih 
uporabnikov, ki izpolnjujejo splošna 
merila iz Priloge IV, k izvajanju smernic o 
celostnem zatiranju škodljivcev,
prilagojenih posameznim pridelkom ali 
sektorjem. Te smernice lahko pripravijo 
tudi organizacije poklicnih uporabnikov. 
Države članice v skladu s členom 4 v 
svojih nacionalnih akcijskih načrtih 
upoštevajo ustrezne smernice. 

(7) Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe 
(ES) št. […].

(7) Do 30. junija 2013 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 
od 1 do 4, in zlasti o tem, ali so 
vzpostavljeni potrebni pogoji za izvajanje 
celostnega zatiranja škodljivcev.

(8) Pridelkom prilagojeni standardi v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev iz 
odstavka 6 se lahko razvijajo v skladu s 
postopkom iz člena 6(3) Direktive 
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98/34/ES.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja enotna evropska merila za dobro strokovno prakso na področju 
zatiranja škodljivcev in na področju celostnega zatiranja škodljivcev. Za lažje izvajanje meril 
na ravni držav članic so ustrezna merila v prilogah III in IV podrobneje obrazložena. 
Prilagoditve ravni znanja in tehnike se izvajajo v skladu z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 23
Člen 14, odstavek 1

(1) Komisija v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 18(3), razvije usklajene 
kazalce tveganja. Dokler se ti kazalci ne 
sprejmejo, lahko države članice še naprej 
uporabljajo obstoječe nacionalne kazalce 
ali sprejmejo druge primerne kazalce.

(1) Komisija v skladu s postopkom s 
pregledom, navedenim v členu 18(2), 
razvije usklajene kazalce tveganja. Dokler 
se ti kazalci ne sprejmejo, lahko države 
članice še naprej uporabljajo obstoječe 
nacionalne kazalce ali sprejmejo druge 
primerne kazalce.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se besedilo prilagodi določbam novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 24
Člen 15

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno, vendar vsaj vsakih pet let, predloži 
poročilo o napredku, doseženem pri 
izvajanju te direktive, z ustreznimi predlogi 
za spremembe, če je primerno.

Obrazložitev

Enotno preverjanje je smiselno za ugotavljanje trendov.

Predlog spremembe 25
Člen 18, odstavka 2 in 3

(2) Če se sklicuje na ta odstavek, se 
uporabljata člena 3 in 7 Odločbe 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz 

(2) Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
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člena 8 Odločbe. določb člena 8 Sklepa.

(3) Če se sklicuje na ta odstavek, se 
uporabljata člena 5 in 7 Odločbe 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz 
člena 8 Odločbe.
Obdobje iz člena 5(6) Odločbe 
1999/468/ES se določi na tri mesece.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se besedilo prilagodi določbam novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 26
Priloga I, Naslov in uvod

Programi usposabljanja Programi izobraževanja in usposabljanja
Programi usposabljanja so oblikovani tako, 
da zagotavljajo zadovoljivo pridobljeno 
znanje o naslednjih področjih:

Programi izobraževanja in usposabljanja 
so oblikovani tako, da zagotavljajo 
zadovoljivo pridobljeno znanje o 
naslednjih področjih:

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se prilogo I prilagodi predpostavkam iz člena 5 (glej predlog 
spremembe k členu 5).

Predlog spremembe 27
Priloga II a (novo)

Priloga IIa
Merila dobre strokovne prakse na 
področju zatiranja škodljivcev
(1) Preventivni ukrepi
– Načini gojenja, vrste kultur, 
kolobarjenje in obdelava zemlje ter čas 
setve in saditve se določijo glede na kraj 
in razmere, da se ne spodbuja pojav 
škodljivcev.
– Izberejo se predvsem sorte, ki so 
odporne na škodljivce, ki so pomembni in 
značilni za neko območje.
(2) Ocena pojava škodljivcev
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– Sprejemanje odločitev o ustreznih 
ukrepih za zatiranje škodljivcev poteka ob 
upoštevanju ponujenih svetovanj.
– Spremlja se razvoj in zdravje rastlin, 
rastlinske populacije in rastlinskih 
izdelkov. Za opredelitev potrebe po 
sprejetju ukrepa za zatiranje škodljivcev 
se oceni obseg pojava škodljivcev.
(3) Uporaba fitofarmacevtskih sredstev 
– Če ni na voljo drugih izvedljivih 
ukrepov za zatiranje škodljivcev, se lahko 
uporabi fitofarmacevtsko sredstvo. 
– V skladu z navodili za uporabo se  
uporabljajo samo ustrezna 
fitofarmacevtska sredstva, dovoljena za 
posamezno odmočje uporabe.
– Pri pripravi škropiva se upoštevajo 
posebni previdnostni ukrepi za zaščito 
uporabnika, tretjih oseb in ekosistema. 
– Poklicni uporabnik poseduje potrdilo v 
skladu s členom 5. 
– Uporabljajo se samo ustrezne in 
funkcionalno zanesljive naprave za 
zatiranje škodljivcev, ki so bile preverjene 
v skladu s členom 8.
– Odnašanje škropiva se v čim večji meri 
prepreči.
– Preostali prevretki in čistilna sredstva se 
na ciljne površine nanašajo ustrezno 
razredčena. Spuščanje v odtoke in 
kanalizacijo je v nasprotju z dobro 
strokovno prakso.

Obrazložitev

V prilogi IIa (novo) so opisana splošna merila za dobro strokovno prakso za poklicne 
uporabnike v povezavi s členom 13 (glej predlog spremembe k členu 13).

Predlog spremembe 28
Priloga II b (novo)

Priloga IIb
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Splošna merila za celostno zatiranje 
škodljivcev
(1) Preventivni ukrepi za zaščito pred 
škodljivci obsegajo:
– ustrezno kolobarjenje;
– uporabo prilagojenih tehnik in 
postopkov gojenja (na primer na 
področjih priprave zemlje za setev, časa 
setve in gostote setve, posevkov, obdelave 
zemlje za namene konzerviranja in 
neposredne setve, higienskih ukrepov, 
obrezovanja dreves);
- gojenje sort, ki so bolj odporne na 
škodljivce in uporabo certificiranih semen
in rastlin;
– uravnoteženo gojenje, melioracijo in 
namakanje/oroševanje v skladu z dobro 
strokovno prakso;
- preprečevanje širjenja škodljivcev s 
kmetijskimi napravami (na primer z 
rednim čiščenjem);
- zaščito in spodbujanje pomembnih 
koristnih organizmov, na primer s 
prilagojenimi ukrepi za zatiranje 
škodljivcev ali uporabo ekološke 
infrastrukure na pridelovalnih površinah 
ali zunaj njih;
(2) Nadzor nad rastlinsko populacijo se, 
kadar je le mogoče, izvaja s primernimi 
metodami in postopki. Sem spadajo 
znanstveno utemeljeni in izvedljivi sistemi 
za napovedovanje, opozarjanje in 
diagnosticiranje ter koriščenje 
strokovnega svetovanja.
(3) Poklicni uporabnik sprejema odločitve 
o uporabi neposrednih ukrepov za 
zatiranje škodljivcev na podlagi nadzora 
nad rastlinsko populacijo. Pri tem so, kjer 
je to razpoložljivo in izvedljivo, 
znanstveno utemeljene mejne vrednosti 
škode pomemben element pri sprejemanju 
odločitev. Takšne regionalne mejne 
vrednosti škode se upoštevajo pred 
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uporabo fitofarmacevtskega sredstva.
(4) Uporaba bioloških, fizikalnih in 
drugih nekemičnih postopkov ima 
prednost pred uporabo kemičnih 
fitofarmacevtskih sredstev, če je možno z 
njo ob upoštevanju ekonomskih učinkov 
zadovoljivo zatreti škodljivce.
(5) Fitofarmacevtsko sredstvo, ki ga je 
treba uporabiti, mora biti čim bolj 
specifično za ciljni organizem in imeti čim 
manj stranskih učinkov za uporabnika, 
neciljne organizme in okolje. 
(6) Poklicni uporabnik uporablja 
fitofarmacevtsko sredstvo in druge ukrepe 
tako, da upošteva potreben obseg 
ukrepanja, na primer z zmanjšanjem 
količine in števila uporab ali da obdeluje 
samo delne površine. Pri tem je treba 
zagotoviti želen uspeh in preprečiti 
krepitev odpornosti ciljnih organizmov.
(7) Če so poznana tveganja v zvezi z 
razvojem odpornosti na fitofarmacevtska 
sredstva in je zato treba povečati število 
uporab ali  količino fitofarmacevstskih 
sredstev, se uporabijo obstoječe strategije 
za preprečevanje razvoja odpornosti, da bi 
ohranili učinkovitost fitofarmacevtskih 
sredstev. To vključuje zlasti zamenjavo 
učinkovine z učinkovino, ki deluje na 
drugačen način.
(8) Poklicni uporabnik na podlagi 
dokumentacije o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in nadzora 
populacije preveri uspeh svojih ukrepov.

Obrazložitev

V prilogi II b (novo) so opisana merila za zgled celostnega zatiranja škodljivcev v povezavi s 
členom 13(4) (glej predlog spremembe k členu 13).



PE 386.502v01-00 24/25 PR\657645SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Z odločbo o sprejetju šestega okoljskega akcijskega programa sta Evropski parlament in Svet 
potrdila, da se mora vpliv fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolje še naprej 
zmanjševati. Poudarila sta potrebo po doseganju bolj trajnostne rabe pesticidov in predlagala 
dvotirni pristop:
- popolno izvajanje ter primerna sprememba ustreznega pravnega okvira,
- razvoj tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov.

Komisija je v svojem sporočilu "Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov" 
(KOM(2006)372) predstavila različne ukrepe, ki bi lahko bili del strategije. Namen tega 
predloga direktive je prispevati k izvajanju tematske strategije v povezavi z določitvijo 
akcijskega okvira za trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev.

Področje uporabe

Poročevalka meni, da naslov predlagane direktive ni jasen. Komisija sama priznava, da gre pri 
predlogu direktive za ureditev posebne skupine pesticidov, ki imajo obliko fitofarmacevtskih 
sredstev, zato je treba v celotnem besedilu izraz "pesticidi" zamenjati z izrazom 
"fitofarmacevtska sredstva". To mora biti povsod v direktivi jasno izraženo. Morebitna 
kasnejša razširitev področja uporabe s tem ni izključena, o njej pa se je vsekakor treba 
posvetovati z Evropskim parlamentom. 

Cilji

V skladu s cilji šestega okoljskega akcijskega programa ter tematske strategije za trajnostno 
rabo pesticidov mora biti po mnenju poročevalke namen direktive predvsem zmanjšati 
tveganja, povezana z uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ter njihov vpliv na okolje in zdravje 
ljudi. Toda ustrezni ukrepi morajo biti sorazmerni. Upoštevati je treba tudi prednosti, 
povezane z uporabo fitofarmacevtskih sredstev, npr. glede kakovosti proizvodnje in 
maksimiranja pridelkov.

Nacionalni akcijski načrti  

Poročevalka se strinja s Komisijo, da so predvsem države članice pristojne za to, da v okviru 
nacionalnih akcijskih načrtov zmanjšajo tveganja, povezana z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev. Le tako se lahko na primeren način upoštevajo različni pogoji in razmere na lokalni 
ravni.

Strokovnost in obveščanje

Po mnenju poročevalke morajo poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci z ustreznim 
izobraževanjem in usposabljanjem izboljšati svoje znanje o pravilnem ravnanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi. Javnost mora biti prek ustreznih programov na primeren način 
obveščena o načinih pravilne uporabe teh sredstev.
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Tehnični predpisi

Naprave za nanašanje pesticidov morajo biti redno tehnično pregledane. Škropljenje z 
uporabo letal morajo po mnenju poročevalke države članice urediti tako, da natančno 
predpišejo pogoje. 

Vodno okolje

V okvirni direktivi o vodah so predvidena osnovna pravila in ukrepi za varstvo vodnega 
okolja. Pri njenem izvajanju pa mora biti posebna pozornost namenjena uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev. Zato je treba v nacionalnih akcijskih načrtih jasno in nedvoumno 
predpisati, kaj vse je treba upoštevati pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, vključno z 
nanašanjem, zaščitnimi pasovi in skladiščenjem na območju vodotokov in na vodovarstvenih 
območjih. 

Dobra strokovna praksa pri zatiranju škodljivcev in celostno zatiranje škodljivcev

Po mnenju poročevalke je tudi v prihodnje treba načrtno razvijati zatiranje škodljivcev. Zato 
sta še naprej potrebni dve ravni: dobra strokovna praksa in celostno zatiranje škodljivcev.  
Kriteriji v prilogah III in IV določajo okvir, v katerem se to dvoje izvaja v Evropski uniji. 
Dobra strokovna praksa pri zatiranju škodljivcev mora zajemati osnovne zahteve, ki jih 
izpolnjujejo vsi, ki izvajajo ukrepe za zatiranje škodljivcev.
Ob upoštevanju regionalnih pogojev (npr. kmetijstva, vremenskih vplivov in ekosistema) 
države članice ali poklicna združenja na podlagi splošnih meril iz priloge IV oblikujejo 
smernice za celostno zatiranje škodljivcev, prilagojene posameznim pridelkom in sektorjem. 
Celostno zatiranje škodljivcev je zgled te dejavnosti v Evropski uniji in s tem gonilo inovacij 
na tem področju. Zajema lahko tudi ukrepe, pri katerih so upoštevana višja gospodarska 
tveganja, da se omejijo fitofarmacevtska sredstva in zmanjšajo tveganja pri njihovi uporabi. 
Uporaba te direktive je prostovoljna in se jo lahko podpira s posebnimi spodbudami.
V določenih časovnih presledkih je treba preveriti, v kolikšni meri je treba prilagoditi splošna 
merila za dobro strokovno prakso in celostno zatiranje škodljivcev glede na stanje na področju 
znanosti in tehnike ter splošni napredek. Ustrezne spremembe je treba uvesti s postopkom 
komitologije. Poročila držav članic bodo pomembna podlaga za razpravo o prilogah.
Z dvojno naravo spodbude se bo ohranila možnost, da bi storili več za okolje in za to tudi 
prejeli nadomestilo. Po drugi strani bo dobra strokovna praksa omogočila spodbudo, da bi 
delovali v skladu z zgledom celostnega zatiranja škodljivcev.


