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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 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0388)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 37(2) in 152(4) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0245/2006),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito 
potrošnikov ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (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
Preambula 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 37(2) in 
člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 152(4)(b) 
in člena 175(1) Pogodbe, 

Obrazložitev

Glede na uvodno izjavo 8 predloga je namen te uredbe zagotoviti visoko raven varstva 
zdravja ljudi in živali ter okolja. Izbira pravne podlage bi morala odražati cilj in namen 
uredbe. Dvojna pravna podlaga se uporablja le, kadar se zasleduje več neločljivo povezanih 
ciljev, kar velja za ta predlog. 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Člen 37 je bil uporabljen leta 1991, ko pogodba še ni zagotavljala posebne pravne podlage za 
varstvo zdravja ljudi in okolja. Zdaj ni več potrebe, da bi ga tukaj uporabljali.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

(4) Zaradi poenostavitve mora tudi novi akt 
razveljavljati Direktivo Sveta 79/117/EGS 
z dne 21. decembra 1978 o prepovedi 
prometa in uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne 
snovi.

(4) Zaradi poenostavitve mora tudi novi akt 
razveljavljati Direktivo Sveta 79/117/EGS 
z dne 21. decembra 1978 o prepovedi 
prometa in uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne 
snovi. V tej uredbi pa bi morali ohraniti 
poglavitna načela Direktive 79/117/EGS.

Obrazložitev

V novem aktu je treba povzeti vsebino razveljavljene direktive. 

Predlog spremembe 3
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.

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

Obrazložitev

Uvodno izjavo je treba natančneje formulirati.

Predlog spremembe 4
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 

(7) Fitofarmacevtska sredstva lahko tudi 
neugodno vplivajo na rastlinsko pridelavo. 
Njihova uporaba lahko vključuje tveganje 
in 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 
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fitofarmacevtskih sredstev v promet. nepravilno uporabljajo. Zato je treba 
sprejeti usklajena pravila o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet.

Obrazložitev

Fitofarmacevtska sredstva za ljudi, živali in okolje niso le tvegana in nevarna, ampak jim 
lahko kratkoročno in dolgoročno škodujejo, tudi če se uporabljajo v mejah dovoljenega.

Predlog spremembe 5
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, zarodki in plodovi,
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.

Obrazložitev

Zaradi močnejšega poudarka na nastanku nevrotoksičnih učinkov (gl. Grandjean P,  
Landrigran, P: The Lancet, zvezek 368, št. 9553 (2006), str. 2167) je treba plodove in doječe 
matere izrecno navesti. 

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Zaradi preprečevanja poskusov na 
živalih naj bi poskuse na vretenčarjih za 
namene te uredbe izvajali samo kot 
skrajni ukrep. S to uredbo in zakonodajo, 
ki uvaja zahteve po podatkih o aktivnih 
snoveh, fitofarmacevtskih sredstvih, 
varovalih in sinergistih, naj bi poskuse na 
vretenčarjih čim bolj omejili, se izogibali 
podvajanju poskusov ter spodbujali 
uporabo metod brez poskusov na živalih 
in inteligentnih strategij poskusov.
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Obrazložitev

V skladu z zahtevo iz protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, po kateri Skupnost in 
države članice pri oblikovanju in izvajanju svoje politike v celoti upoštevajo zahteve glede 
dobrega počutja živali, je treba dodati, da so poskusi na živalih karseda omejeni, da se 
izvajajo le kot skrajni ukrep in da se spodbuja uporaba drugačnih možnosti. To je tudi v 
skladu z zahtevami iz uredbe REACH.

Predlog spremembe 7
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 raven varstva 
v vseh državah članicah, je treba odločitev 
o sprejemljivosti ali nesprejemljivosti 
takšnih snovi sprejeti na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi v vseh državah članicah veljala enaka raven varstva okolja, saj bi 
se lahko zaradi tega v nekaterih od njih znižala raven zaščite podtalnice. V vsej Evropski uniji 
pa je treba zagotoviti visoko raven varstva na področju javnega zdravja.

Predlog spremembe 8
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. 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 bi 
bilo treba snovi redno pregledovati.
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Obrazložitev

Tako se zagotovita reden pregled in ocena tveganja novih in starih snovi, ki so se vpisovale v 
pozitivni seznam od leta 1991 (priloga I Direktive 91/414).

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 14

(14) Predvideti je treba možnost 
spremembe ali preklica odobritve aktivne 
snovi, kadar zadevna snov ne izpolnjuje 
več meril za odobritev.

(14) Predvideti je treba možnost 
spremembe ali preklica odobritve aktivne 
snovi, kadar zadevna snov ne izpolnjuje 
več meril za odobritev ali kadar je 
ogroženo ravnanje v skladu z Direktivo 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike1 in njenimi hčerinskimi 
direktivami.
1  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je 
bila spremenjena s Sklepom št. 2455/2001/ES (UL 
L 331, 15.12.2001, str. 1).

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES določa standarde kakovosti za kemikalije, med katere spadajo tudi 
fitofarmacevtska sredstva, v podtalnici in površinskih vodah. Za primer neizpolnjevanja teh 
standardov kakovosti mora obstajati mehanizem neposrednega odziva, na podlagi katerega se 
lahko odobritev aktivne snovi spremeni ali umakne in ki je usklajen z mehanizmom, ki je v 
uredbi REACH pri registraciji kemikalij predviden za Direktivo 2000/60/ES.

Predlog spremembe 10
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 so še 
posebej sporne 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.
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Obrazložitev

Nadzor nad pravilno uporabo predpisanih ukrepov za zmanjšanje tveganja na kraju samem ni 
mogoč. Zato je treba takšne snovi črtati s pozitivnega seznama ali jih opredeliti kot snovi, ki 
naj bi jih nadomestili z manj nevarnimi proizvodi ali nekemičnimi postopki zaščite posevka. 

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Države članice bi morale imeti 
pravico fitofarmacevtska sredstva 
prepovedati ali jih ne registrirati, zato da 
lahko upoštevajo lastne naravne, 
kmetijske ali podnebne posebnosti, ali če 
je uporaba teh proizvodov v nasprotju z 
njihovim akcijskim načrtom za 
zmanjševanje tveganj zaradi pesticidov in 
odvisnosti od njihove uporabe (nacionalni 
akcijski načrt za pesticide).

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 18

(18) Poleg aktivnih snovi lahko 
fitofarmacevtska sredstva vsebujejo 
varovala ali sinergiste, za katere je treba 
zagotoviti podobna pravila. Določiti je 
treba tehnična pravila, potrebna za 
pregled takšnih snovi. Snovi, ki so zdaj na 
trgu, je treba pregledati šele po opredelitvi 
teh določb.

(18) Poleg aktivnih snovi lahko 
fitofarmacevtska sredstva vsebujejo 
varovala ali sinergiste, za katere je treba 
zagotoviti podobno zakonodajo. Na 
podlagi zakonodajnega predloga Komisije
je treba določiti predpise, potrebne za 
pregled takšnih snovi. Snovi, ki so zdaj na 
trgu, je treba pregledati šele po opredelitvi 
teh določb.

Obrazložitev

To je v skladu s spremembo, ki jo poročevalec v členu 26 predlaga za sprejetje tega pregleda 
v postopku soodločanja.
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Predlog spremembe 13
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 pozitivni
seznam pomožnih snovi v formulaciji, ki se 
lahko uporabljajo v fitofarmacevtskih 
sredstvih. 

Obrazložitev

Pomožne snovi v formulaciji in sinergisti lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Zato jih je 
treba registrirati in vključiti v pozitivni seznam. 

Predlog spremembe 14
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 ogroženih skupin, ali 
zdravje živali ter okolje. Države članice bi 
morale imeti pravico fitofarmacevtsko 
sredstvo, ki v posebnih razmerah na 
njihovem ozemlju ne prinaša nedvomne 
koristi za rastlinsko pridelavo, prepovedati 
ali ga ne registrirati. 

Obrazložitev

Z oceno tveganja se dokaže, da pesticid nima škodljivega vpliva na zdravje ljudi in okolje.
Možne koristi za rastlinsko pridelavo se v postopku določijo posebej.  
Držav članic ne bi smeli siliti v to, da sprejmejo pesticide, ki ne prinašajo nedvomne koristi, 
onesnažujejo podtalnico ali so v nasprotju z njihovo nacionalno okoljsko in zdravstveno 
politiko in nacionalnim akcijskim načrtom za pesticide.
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Predlog spremembe 15
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 nepotrebnega
podvajanja dela, zmanjšanje upravnega 
bremena za industrijo in države članice ter 
za pospeševanje bolj usklajene dostopnosti 
do fitofarmacevtskih sredstev je treba o 
registracijah, ki jih izda ena država 
članica, obvestiti tudi druge države članice. 
Države članice bi morale imeti pravico, da 
na podlagi svojih posebnih potreb v 
kmetijstvu ali zaradi ohranitve višje ravni 
varstva v skladu s svojim nacionalnim 
akcijskim načrtom za pesticide, potrdijo, 
zavrnejo ali omejijo registracijo, izdano v 
drugi državi članici. 

Obrazložitev

Razdelitev na območja registracije ni primerna, saj razmere v predlaganih območjih pogosto 
niso primerljive. Registracijo bi bilo treba izdati le na ravni držav članic, vendar je treba 
druge države članice o tem obvestiti. Obveščene države članice bi morale registracijo glede 
na svoje posebne nacionalne razmere v primernem roku potrditi, zavrniti ali omejiti.
Namesto predlagane območne registracije fitofarmacevtskih sredstev naj bi odslej veljal 
sistem medsebojnega priznavanja, primerljiv s tistim, predvidenim v direktivi o biocidih.

Predlog spremembe 16
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 se lahko 
uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki 
niso v skladu s pogoji iz te uredbe, če je to 
nujno zaradi neposredne nevarnosti za 
ekosistem, ki je ni mogoče obvladati na 
drugačen način. Takšna začasna 
odstopanja je treba odobriti na ravni 
Skupnosti.

Obrazložitev

Uporaba nedovoljene snovi je upravičena le ob izjemni nevarnosti za celotne ekosisteme. 
Taka odstopanja je treba odobriti na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 17
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Uvodna izjava 29

(29) Vzpostaviti je treba sistem izmenjave 
informacij. Države članice morajo drugim 
državam članicam, Agenciji in Komisiji 
omogočiti dostop do podrobnosti in 
znanstvene dokumentacije, ki je bila 
predložena v zvezi z zahtevki za 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev.

(29) Vzpostaviti je treba sistem izmenjave 
informacij. Države članice morajo drugim 
državam članicam, Agenciji in Komisiji 
omogočiti dostop do podrobnosti in 
znanstvene dokumentacije, ki je bila 
predložena v zvezi z zahtevki za 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev. Vse 
študije in podatki, ki so pomembni za 
toksikološko in ekotoksikološko oceno 
fitofarmacevtskih sredstev, bi morali biti 
dostopni javnosti.

Obrazložitev

Javnost mora imeti v skladu s pravili o dostopu do podatkov in sodelovanju dostop do vseh 
podrobnosti in znanstvene dokumentacije, ki je bila predložena v zvezi z zahtevki za 
registracijo.

Predlog spremembe 18
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, ki lahko 
preprečujejo poskuse 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.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da bi moralo biti varstvo podatkov omejeno tudi zaradi preprečevanja 
poskusov na živalih.

Predlog spremembe 19
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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 preskusov 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 lahko preprečujejo 
poskusi na živalih.  Da se omogoči 
seznanjenost gospodarskih subjektov s tem, 
katere študije so bile izvedene, morajo 
države članice vse take študije poslati 
Agenciji, tudi če niso vključene v zgoraj 
navedeni sistem obveznega dostopa.
Agencija bi morala vzpostaviti osrednjo 
bazo podatkov o teh študijah.

Obrazložitev

Ker lahko študije, razen tistih o vretenčarjih, preprečujejo poskuse na živalih, jih je treba 
prav tako vključiti v to izjavo. 
Zaradi lažje izmenjave podatkov je treba vzpostaviti osrednjo bazo podatkov, ki bi jo vodila 
Evropska agencija za varnost hrane in bi obsegala vse informacije o poskusih in študijah, ki 
so bili predhodno izvedeni za namene te uredbe. Potem bi lahko vlagatelji pred izvedbo 
poskusa ali študije pregledali eno samo bazo.
Tako bi se povečala tudi preglednost postopka.

Predlog spremembe 20
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 je za nadaljnje izboljšanje varstva 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, 
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.
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Obrazložitev

To je v skladu s spremembo, ki jo poročevalec v členu 62(1) predlaga za sprejetje posebnih 
zahtev za označevanje v postopku soodločanja.

Predlog spremembe 21
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 
javno dostopnih 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. Zbrane 
informacije bi morali uporabljati tudi za 
„prepustnico za pesticide”, ki bo 
zagotavljala sledljivost uporabe pesticidov 
v prehranjevalni verigi. 

Obrazložitev

Tako bi se povečala preglednost. Dostopnost do podatkov v obliki prepustnice za pesticide, ki 
bi vsebovala podatke 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 22
Uvodna izjava 38

(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
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 

(38) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
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 je treba na podlagi zakonodajnega 
predloga Komisije uvesti za shranjevanje 
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vključena v Uredbo (ES) št. 882/2004. in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki 
niso vključena v Uredbo (ES) št. 882/2004.

Obrazložitev

To je v skladu s spremembo, ki jo poročevalec v členu 65 predlaga za sprejetje teh določb v 
postopku soodločanja.

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 46 a (novo)

Komisija bi morala biti pooblaščena zlasti 
za odobritev aktivnih snovi, obnovitev ali 
pregled njihove odobritve, odobritev 
pomožnih snovi v formulaciji, sprejetje 
usklajenih načinov določanja vrste in 
količine aktivnih snovi, varoval in 
sinergistov ter po potrebi ustreznih 
nečistoč in pomožnih snovi v formulaciji, 
uvedbo pravil za reševanje nesoglasij med 
državami članicami glede ocene 
enakovrednosti, sprejetje smernic za 
organizacijo preverjanja skladnosti ob 
obnovitvi registracije, sprejetje podrobnih 
pravil, po katerih je dopustno izvzeti iz 
registracije fitofarmacevtska sredstva za 
raziskave in razvoj ter sprejetje ukrepov, 
ki zagotavljajo enotno uporabo vodenja 
evidenc proizvodnje, skladiščenja in 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 
tehničnih in drugih smernic za izvajanje 
te uredbe in seznama odobrenih aktivnih 
snovi. Ker so to ukrepi splošnega obsega 
in so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te uredbe ali njeni dopolnitvi z 
nebistvenimi določbami, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopom 
s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 24
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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 
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.

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

Predlog spremembe 25
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 
sredstvih za zatiranje, pa se preneha 
uporabljati za mikroorganizme, viruse, 
feromone in biološka sredstva.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da naj bi ta uredba zmanjšala škodljive učinke sintetičnih 
fitofarmacevtskih sredstev, ni pa povsem primerna za ocenjevanje tveganja in morebitnega 
učnika bioloških sredstev za zatiranje. Zato bi bilo treba pripraviti posebno uredbo, v kateri 
bodo upoštevane posebne značilnosti bioloških sredstev.
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Predlog spremembe 26
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

(2a) „aktivne snovi“
Snovi, vključno z vsemi njihovimi 
metaboliti, navzočimi v fazi uporabe, z 
mikroorganizmi in virusi, ki imajo splošen 
ali poseben učinek na ciljne organizme ali 
rastline, dele rastlin ali rastlinske 
proizvode. 

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna, da se bodo pri ocenjevanju aktivne snovi upoštevali tudi vsi 
metaboliti, navzoči v posameznem sredstvu. Ta opredelitev je podobna tisti v direktivi 
91/414/EGS.

Predlog spremembe 27
Člen 3, točka 4

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 
prisotne v fitofarmacevtskem sredstvu v 
koncentraciji, zaradi katere bi ta pripravek 
veljal za nevarnega v smislu člena 3 
Direktive Sveta 1999/45/EGS, in snovi, ki 
imajo lahko lastnosti endokrinih motilcev 
hormonov, nevrotoksične učinke na 
razvoj in imunotoksične lastnosti;

Obrazložitev

Opredelitev pogojno nevarne snovi mora temeljiti na njenih lastnostih, ne na kvantitativni 
oceni tveganja.
Omejevanje pogojno nevarnih snovi na tiste snovi, ki so že klasificirane kot nevarne, ni 
sprejemljivo in bo omejilo število možnih snovi, ki naj bi jih nadomestili. Direktiva 
1999/45/ES ne upošteva učinka endokrinih motilcev hormonov, nevrotoksičnosti, 
nevrotoksičnih učinkov na razvoj in imunotoksičnih lastnosti pesticidov.
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Predlog spremembe 28
Člen 3, točka 9

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. Sprostitev 
fitofarmacevtskih sredstev, tudi uvoženih,
v prosti promet na ozemlje Skupnosti se za 
namene te direktive šteje za dajanje v 
promet; 

Obrazložitev

Tudi uvožena sredstva morajo ustrezati vsem zahtevam te uredbe.

Predlog spremembe 29
Člen 3, odstavek 13 a (novo)

(13a) „zdravje“
Stanje popolnega telesnega, duševnega in 
socialnega blagostanja, ne le odsotnost 
bolezni ali oslabelosti;

Obrazložitev

Vključiti je treba opredelitev zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, saj je povezana z 
namenom in drugimi bistvenimi določbami te uredbe.

Predlog spremembe 30
Člen 3, točka 13 b (novo)

(13b) „ogrožene skupine“
Osebe, za katere je pri ocenjevanju 
akutnih in kroničnih učinkov 
fitofarmacevtskih sredstev na zdravje 
potrebna posebna obravnava. To so med 
drugim nosečnice in doječe matere, 
zarodki in plodovi, dojenčki in otroci, 
ostareli, bolniki, ljudje, ki jemljejo 
zdravila, ter delavci in prebivalci, ki so 
dolgoročno izpostavljeni visokim 
koncentracijam pesticidov.
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Obrazložitev

Ogroženim skupinam je treba nameniti posebno pozornost pri postopku registracije, zato jih 
je treba opredeliti v členu 3 te uredbe.

Predlog spremembe 31
Člen 3, točka 14

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 daje prednost 
preventivnim ukrepom pri gojenju 
pridelkov, uporabi prilagojenih sort ter 
metodam varstva rastlin pred škodljivci in 
gojenja pridelkov brez kemikalij.

Obrazložitev

Opredelitev integriranega varstva rastlin pred škodljivci ne bi smela zajemati le varstva 
rastlin, temveč tudi vidike gojenja pridelkov, denimo izbiro prilagojenih sort, kolobarjenje in 
hranilno strategijo, saj lahko ti občutno zmanjšajo porabo fitofarmacevtskih sredstev.

Predlog spremembe 32
Člen 3, točka 17

(17) „območje“ črtano
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;

Obrazložitev

Predlagana opredelitev je zavajajoča, saj se sklicuje na območja iz priloge I, ki nimajo 
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sorazmerno podobnega kmetijstva, zdravja rastlin in okoljskih razmer. Predlagana razdelitev 
na območja spodkopava nacionalno registracijo in je v nasprotju z načeloma sorazmernosti 
in subsidiarnosti EU (člen 5 Pogodbe o ES), ker presega mero, ki je potrebna za pospešitev 
postopka odločanja. Te cilje je mogoče uresničiti s spremembo sistema medsebojnega 
priznavanja brez koncepta območij. 
Poleg tega se lahko razmere v vodnem gospodarstvu na predlaganih treh območjih 
razlikujejo.

Predlog spremembe 33
Člen 3, točka 18

(18) „dobra praksa varstva rastlin“ (18) „dobra praksa 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 uporabe 
minimalne količine, ki je potrebna, ob 
upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti 
zatiranja s pomočjo ustreznih metod 
pridelave in bioloških sredstev;

Obrazložitev

Optimalna učinkovitost je preohlapen izraz, zato bi bilo bolje zagotoviti, da se uporabi samo 
minimalna, nujno potrebna količina. Izraz „dobra praksa varstva rastlin“ je precej širši kot 
predlagana sprememba, ki se nanaša samo na uporabo pesticidov (glej zgornjo opredelitev 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci): Opredelitev, ki se nanaša samo na 
fitofarmacevtska sredstva, je precej jasnejša.

Predlog spremembe 34
Člen 3, točka 21

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 poročila o 
preskusu ali študiji, razen tistih, ki 
vsebujejo poskuse na vretenčarjih, ter o 
drugih preskusih ali študijah, ki lahko 
preprečijo poskuse na živalih, in se 
uporablja, kadar ima imetnik pravico 
preprečiti uporabo teh podatkov v korist 
druge osebe.
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Obrazložitev

Treba je navesti, da lastnik rezultatov preskusa ali študije ne more preprečiti, da njegove 
izsledke uporabi nekdo drug, če bodo tako preprečeni poskusi na živalih.

Predlog spremembe 35
Člen 4, odstavek 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 se odobri v skladu s 
Prilogo II, če se na podlagi sedanjih 
znanstvenih in tehničnih dosežkov 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 merilo za izključitev.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se bo uporabljalo merilo za izključitev aktivnih snovi ter da ukrepi za 
zmanjšanje tveganja zdravja ljudi in okolja ne varujejo dovolj pred nevarnimi lastnostmi 
nekaterih snovi. Tako bo uredba bolje usklajena z najbolj izpopolnjenimi in naprednimi 
političnimi koncepti ter orodji za ocenjevanje kemičnih snovi, kot je konvencija o obstojnih 
organskih onesnaževalcih (POP), ki izključuje nekatere nevarne snovi, ki jih po izpustitvi v 
okolje ni več mogoče nadzorovati.

Predlog spremembe 36
Člen 4, odstavek 2, uvodni del

2. Ostanki fitofarmacevtskih sredstev, ki 
nastajajo pri uporabi v skladu z dobro 
prakso varstva rastlin, izpolnjujejo 
naslednje zahteve: 

2. Ostanki fitofarmacevtskih sredstev
izpolnjujejo naslednje zahteve:

Obrazložitev

Pesticidi se v splošnem ne uporabljajo ustrezno, zato ni mogoče predvidevati, da se 
uporabljajo samo “v skladu z dobro prakso varstva rastlin”. Zato bi bilo treba v tretji 
odstavek tega člena vključiti zvezo “realni pogoji uporabe”. To je tudi v skladu s trenutnimi 
določbami smernic za preskušanje v direktivi 91/414, kjer se upoštevajo “praktični” in 
“dejanski pogoji uporabe“.

Predlog spremembe 37
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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 ogroženih skupin, kot so 
nosečnice in doječe matere, zarodki 
plodovi ter dojenčki in otroci, ali zdravje 
živali, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih učinkov ali 
vplivov na podzemno vodo;

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom snovi ne bi smele škodljivo vplivati na zdravje ljudi, zlasti 
ogroženih skupin, kot so zarodki in otroci, ter na okolje. To je v skladu z odzivom Evropskega 
parlamenta (njegovo resolucijo P5_TA(2002)0276) in Sveta na prejšnje sporočilo Komisije o 
reviziji direktive 91/414.

Predlog spremembe 38
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 
standardizirani, v vseh državah članicah 
splošno razširjeni merilni postopki, ki so 
dovolj občutljivi za določanje stopnje 
nevarnosti v različnih okoljskih in 
bioloških vzorcih. Vsebnost ostankov se 
določa z ustaljenimi multirezidualnimi 
metodami, kot jih uporabljajo referenčni 
laboratoriji EU. 

Obrazložitev

Predlog spremembe v člen uvaja dve razsežnosti. Za vse odobrene pesticide morajo obstajati 
metode za odkrivanje ostankov. Trenutno ni tako, saj je mogoče z običajno laboratorijsko 
opremo identificirati samo ostanke omejenega števila snovi. Poleg tega morajo biti metode za 
ocenjevanje učinka na zdravje dovolj občutljive za določanje stopnje nevarnosti v različnih 
okoljskih in bioloških vzorcih, da bo mogoče zaznati učinke, ki jih z metodami v splošni rabi 
ni mogoče odkriti.

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 3, uvodni del

3. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v 
skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob 

3. Pravilna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev ob upoštevanju realnih pogojev 
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upoštevanju običajnih pogojev uporabe 
izpolnjuje naslednje zahteve:

uporabe izpolnjuje naslednje zahteve:

Obrazložitev

Pesticidi se v splošnem ne uporabljajo ustrezno, zato ni mogoče predvidevati, da se 
uporabljajo samo “v običajnih pogojih”. Zato bi bilo treba vključiti izraz „realni pogoji 
uporabe“, kar je v skladu s trenutnimi določbami smernic za preskušanje v direktivi 91/414, 
kjer se upoštevajo “praktični” in “dejanski pogoji uporabe“.

Predlog spremembe 40
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 ogroženih skupin, kot so 
nosečnice in doječe matere, zarodki 
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;

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom snovi ne bi smele škodljivo vplivati na zdravje ljudi, zlasti 
na prebivalce, tiste, ki so redno izpostavljeni pesticidom, ogrožene skupine, kot so zarodki in 
otroci, ter na okolje. To je v skladu z odzivom Evropskega parlamenta (njegovo resolucijo 
P5_TA(2002)0276) in Sveta na prejšnje sporočilo Komisije o reviziji direktive 91/414.
Posebne poudarek je treba dati tudi prenosu v okolju na velike razdalje.

Predlog spremembe 41
Člen 4, odstavek 3, točka (e)

(e) nima nesprejemljivega vpliva na okolje, 
zlasti ob upoštevanju:

(e) nima nesprejemljivega vpliva na okolje, 
zlasti ob upoštevanju:

(i) propadanja in distribucije teh sredstev v 
okolju, zlasti onesnaženja površinskih 
voda, rečnih ustij in obalnih vod, pitne in 
podtalne vode, zraka in tal;

(i) propadanja in distribucije teh sredstev v 
okolju, zlasti onesnaženja površinskih 
voda, rečnih ustij in obalnih vod, pitne in 
podtalne vode, zraka in tal, ob upoštevanju 
lokacij, oddaljenih od kraja uporabe 
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snovi, po prenosu v okolju na velike 
razdalje;

(ii) njenega vpliva na neciljne vrste; (ii) njenega vpliva na neciljne vrste;

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost.

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost in ekosistem.

Obrazložitev

Veliko pesticidov ima posredne učinke na ekosistem, na primer prek prehranjevalne verige 
(manjša populacija ptic v kmetijskih ekosistemih zaradi množičnega zmanjšanja mrčesa). Te 
učinke je treba upoštevati, kolikor je mogoče.
Posebno pozornost je treba nameniti okoljskim učinkom zaradi prenosa fitofarmacevtskih 
sredstev v okolju na velike razdalje, na primer na arktičnih območjih.

Predlog spremembe 42
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 treh 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to 
aktivno snov.

Obrazložitev

Pri odobritvi snovi je treba upoštevati vse običajne pogoje uporabe fitofarmacevtskega 
sredstva.

Predlog spremembe 43
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Izogibanje poskusom na živalih

Da se preprečijo poskusi na živalih, se 
poskuse na vretenčarjih za namene te 
uredbe izvaja samo kot skrajni ukrep.
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Obrazložitev

V skladu s protokolom o zaščiti in dobrem počutju živali, ki predvideva, da Skupnost in države 
članice pri oblikovanju in izvajanju svoje politike v celoti upoštevajo zahteve za dobro počutje 
živali, je treba dodati, da se poskusi na živalih izvajajo le kot skrajni ukrep, da jih bo mogoče 
za namene te uredbe čim bolj omejiti. To je tudi v skladu z zahtevami uredbe REACH.

Predlog spremembe 44
Člen 6, točka (i a) (novo)

(ia) omejitvijo ali prepovedjo uporabe, ki 
ni v skladu s programi integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci ali tem 
programom celo škoduje, na primer 
kemične obdelave prsti;

Obrazložitev

Načine uporabe, ki niso v skladu z dobro prakso, kot je integrirano varstvo pred škodljivci, je 
treba omejiti.

Predlog spremembe 45
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1

Agencija je odgovorna za usklajevanje 
postopka odobritve.
Pri tem ji pomagajo pristojni organi držav 
članic.

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

Zahtevek za odobritev aktivne snovi ali za 
spremembo pogojev za odobritev 
proizvajalec aktivne snovi predloži 
agenciji, skupaj s popolno dokumentacijo 
in njenim povzetkom, kot je določeno v 
členu 8(1) in (2), ali izjavo o dostopnosti 
takšne dokumentacije ali na podlagi 
znanstvene obrazložitve utemelji, zakaj 
nekaterih delov te dokumentacije ne more 
predložiti, ter dokaže, da aktivna snov 
izpolnjuje merila za odobritev iz člena 4. 
Agencija o prejetem zahtevku obvesti 
pristojne organe države članice.
Država članica lahko izbere aktivno snov, 
za katero je agencija prejela zahtevek za 
odobritev, in postane pristojna za namene 
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členov 9 in 11 (v nadaljnjem besedilu 
„država članica poročevalka“).
Če dve ali več držav članic izrazi 
zanimanje za vlogo države članice 
poročevalke in se ne morejo dogovoriti, 
katera bo prevzela to pristojnost, se država 
članica poročevalka določi z regulativnim 
postopkom iz člena 76(3).

Obrazložitev

Industrijski sektor ne bi smel imeti pravice do izbire države članice poročevalke. Zahtevke je 
treba poslati agenciji, države članice pa se morajo dogovoriti, katera od njih bo postala 
poročevalka. Nesporazumi naj bi se reševali s komitologijo.

Predlog spremembe 46
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

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

(a) podatke v zvezi z vsemi 
reprezentativnimi rabami vsaj treh 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo
aktivno snov, vključno s sredstvi za 
površinsko zaščito semen, če je njihova 
uporaba predvidena, na splošno 
razširjenem posevku, ki dokazujejo, da so 
izpolnjene zahteve iz člena 4; kadar pa 
predloženi podatki ne zajemajo vseh 
območij ali zadevajo posevek, ki ni splošno 
razširjen, pa je treba takšen pristop 
utemeljiti; 

Obrazložitev

Snovi, ki se uporabljajo za površinsko zaščito semen (na primer fipronil in imidakloprid)), so 
dokazano izjemno strupene za čebele, kar pri oceni tveganja ni bilo predvideno, zato je treba 
v uredbo vključiti to določbo.

Predlog spremembe 47
Člen 8, odstavek 1, točka (b)

(b) za vsako točko zahtev po podatkih o 
aktivni snovi iz člena 75(1)(b) povzetke in
rezultate preskusov in študij, ime njihovega 
imetnika ter osebe ali zavoda, ki je izvajal 

(b) za vsako točko zahtev po podatkih o 
aktivni snovi iz odstavka 3 povzetke in 
rezultate preskusov in študij, ime njihovega 
imetnika ter osebe ali zavoda, ki je izvajal 
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preskuse in študije; preskuse in študije;

Obrazložitev

Določbe o zahtevah za podatke so bistveni del postopka odobritve, zato bi jih moral urejati 
zakonodajni, ne komitološki postopek.

Predlog spremembe 48
Člen 8, odstavek 1, točka (c)

(c) za vsako točko zahtev po podatkih o 
fitofarmacevtskih sredstvih iz 
člena 75(1)(b) povzetke in rezultate 
preskusov in študij, ime njihovega lastnika 
ter osebe ali zavoda, ki je izvajal preskuse
in študije, ki so povezani z ocenjevanjem 
meril iz člena 4 za eno ali več 
fitofarmacevtskih sredstev, 
reprezentativnih za rabe iz točke (a), ob 
upoštevanju dejstva, da lahko manjkajoči 
podatki v dokumentaciji, kot je določeno v 
odstavku 2, ki so rezultat predlaganega 
omejenega obsega reprezentativnih rab 
aktivne snovi, privedejo do omejitev 
odobritve;

(c) za vsako točko zahtev po podatkih o 
fitofarmacevtskih sredstvih iz odstavka 3 
povzetke in rezultate preskusov in študij, 
ime njihovega lastnika ter osebe ali zavoda, 
ki je izvajal preskuse in študije, ki so 
povezani z ocenjevanjem meril iz člena 4 
za eno ali več fitofarmacevtskih sredstev, 
reprezentativnih za rabe iz točke (a), ob 
upoštevanju dejstva, da zaradi 
manjkajočih podatkov v dokumentaciji, 
kot je določeno v odstavku 2, ki so rezultat 
predlaganega omejenega obsega 
reprezentativnih rab aktivne snovi, aktivna 
snov ni odobrena;

Obrazložitev

Dokumentacijo z nepopolnimi ali napačnimi podatki je treba zavrniti.
Določbe o zahtevah za podatke so bistveni del postopka odobritve, zato bi jih moral urejati 
zakonodajni, ne komitološki postopek.

Predlog spremembe 49
Člen 8, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) za vsak preskus ali študijo, ki 
vključuje vretenčarje, utemeljitev ukrepov, 
sprejetih za preprečitev poskusov na 
živalih in podvajanja poskusov na 
vretenčarjih;

Obrazložitev

Da bi poskuse na živalih za namene te uredbe čim bolj omejili, morajo zahtevki vsebovati tudi 
obrazložitev ukrepov, ki jih je vlagatelj uvedel, da bi omejil poskuse na živalih.
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Predlog spremembe 50
Člen 8, odstavek 3, pododstavek 2

Zahteve po podatkih iz člena 8(1) se 
opredelijo v uredbah, ki se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 76(2), skupaj 
z vključitvijo zahtev za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva v prilogi II in III 
k Direktivi 91/414/EGS s kakršnimi koli 
potrebnimi spremembami. Podobne 
zahteve po podatkih se opredelijo za 
varovala in sinergiste v skladu s 
postopkom iz člena 76(3).

Zahteve po podatkih iz odstavka 1 se 
opredelijo v uredbi, ki se sprejme v skladu 
s postopkom iz člena 251 Pogodbe, skupaj 
z vključitvijo zahtev za aktivne snovi in 
fitofarmacevtska sredstva v prilogi II in III 
k Direktivi 91/414/EGS s kakršnimi koli 
potrebnimi spremembami, vključno z 
ukrepi za omejitev poskusov na živalih,
zlasti z uporabo metod brez poskusov na 
živalih in inteligentnih strategij 
preskušanja. Podobne zahteve po podatkih 
se opredelijo za varovala in sinergiste v 
skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Obrazložitev

Določbe o zahtevah za podatke so bistveni del postopka odobritve, zato bi jih moral urejati 
zakonodajni, ne komitološki postopek. Poskuse na živalih je treba čim bolj omejiti.

Predlog spremembe 51
Člen 8, odstavek 3 a (novo)

3a. Vlagatelj dokumentaciji priloži vse 
javno dostopne znanstvene publikacije o 
negativnih stranskih učinkih aktivnih 
snovi in njihovih metabolitov na zdravje 
in okolje, ki so jo pregledali ustrezni 
strokovnjaki. 

Obrazložitev

Vlagatelj mora zbrati in povzeti vso razpoložljivo znanstveno literaturo o posamezni snovi. 

Predlog spremembe 52
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1

2. Agencija sprejme sklep o tem, ali se 
pričakuje, da bo aktivna snov izpolnila 
pogoje iz člena 4 v devetdesetih dneh od 
konca obdobja iz odstavka 1 tega člena, ter 
o tem obvesti vlagatelja, države članice in 
Komisijo.

2. Agencija sprejme ustrezno utemeljen
sklep o tem, ali se pričakuje, da bo aktivna 
snov izpolnila pogoje iz člena 4 v 
devetdesetih dneh od konca obdobja iz 
odstavka 1 tega člena, vključno z navedbo 
pripomb javnosti, ki jih bo upoštevala, ter 
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o tem obvesti vlagatelja, države članice in 
Komisijo. Sklep objavi v enem tednu po 
sprejetju. 

Obrazložitev

Preglednost postopka je treba povečati. 

Predlog spremembe 53
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 2

Vlagatelj ima možnost predložiti pripombe 
na poročilo o pregledu.

Vlagatelj in vsi, ki so predložili pisne 
pripombe v skladu s postopkom iz člena 
12(1), imajo možnost predložiti pripombe 
na poročilo o pregledu. 

Poročilo o pregledu se objavi in posreduje 
Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Preglednost postopka je treba povečati.

Predlog spremembe 54
Člen 13, odstavek 2, uvodni del in točka (a)

2. Na podlagi poročila o pregledu iz 
odstavka 1, drugih dejavnikov, povezanih z 
obravnavano zadevo, in previdnostnega 
načela, kadar so izpolnjeni pogoji iz 
člena 7(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, se 
Uredba sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 76(3), če:

2. Na podlagi poročila o pregledu iz 
odstavka 1, drugih dejavnikov, povezanih z 
obravnavano zadevo, in previdnostnega 
načela, kadar so izpolnjeni pogoji iz 
člena 7(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, se 
Uredba z ustrezno utemeljitvijo sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 76(3a), če:

je aktivna snov odobrena pod pogoji in 
omejitvami iz člena 6, kadar je to 
primerno;

je aktivna snov odobrena pod pogoji in 
omejitvami iz člena 6, kadar je to 
primerno, in vključena v prilogo IIa;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji. 
Preglednost postopka je treba povečati. Treba je ohraniti vključitev odobrenih snovi v prilogo 
uredbe.
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Predlog spremembe 55
Člen 13, odstavek 3

3. Komisija vodi seznam odobrenih 
aktivnih snovi.

3. Komisija vodi posodobljeni seznam 
odobrenih aktivnih snovi v prilogi IIa in 
ga objavi v internetu.

Obrazložitev

Preglednost postopka je treba povečati. Treba je ohraniti vključitev odobrenih snovi v prilogo 
uredbe.

Predlog spremembe 56
Člen 14, odstavek 2

2. Obnovitev se odobri za nedoločen čas. 2. Odobritev se lahko podaljša enkrat ali 
večkrat za obdobje največ desetih let.

Obrazložitev

V predlaganem besedilu podaljšanje registracije, o čemer odločajo države članice, sledi 
obnovitvi odobritve aktivne snovi (člen 42(6)). To pomeni, da bi bila tudi registracija po 
prvem podaljšanju načeloma časovno neomejena. To je v nasprotju s previdnostnim načelom, 
načelom, da se odločitve sprejema ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dognanj in 
tehničnih dosežkov, kot je opredeljeno v členu 4(1) predlaganega besedila, in načelom, da je 
treba ohranjati visok standard varstva (uvodna izjava 21).

Predlog spremembe 57
Člen 17, odstavek 2, uvodni del

Dolžina tega obdobja se določi na podlagi: Dolžina tega obdobja ne sme biti daljša, 
kot je potrebno, in se določi na podlagi:

Obrazložitev

Izkušnje s podobnimi postopki podaljšanja registracije fitofarmacevtskih sredstev v državah 
članicah (zlasti na Nizozemskem) so pokazale, da podaljšanja zelo kmalu postanejo običajna
praksa in lahko trajajo zelo dolgo. Zato je treba poudariti, da je podaljšanje izjema in da ga 
je treba odobriti za čim krajše možno obdobje.

Predlog spremembe 58
Člen 18, točka (b)

(b) navedbo pravil/pravila o podatkih, ki (b) navedbo pravil/pravila o podatkih, ki 
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jih je treba predložiti; jih je treba predložiti, vključno z ukrepi za 
omejitev poskusov na živalih, zlasti z 
uporabo metod brez poskusov na živalih 
in inteligentnih strategij preskušanja;

Obrazložitev

Da bi poskuse na živalih za namene te uredbe čim bolj omejili, je treba v program vključiti 
ukrepe, ki bodo to omogočili.

Predlog spremembe 59
Člen 19

Uredba, sprejeta v skladu s postopkom iz 
člena 76(3), opredeljuje določbe, potrebne 
za izvedbo postopka podaljšanja in 
pregleda, vključno z izvedbo delovnega 
programa iz člena 18, kadar je to primerno.

Uredba, sprejeta v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 76(3a), 
opredeljuje določbe, potrebne za izvedbo 
postopka podaljšanja in pregleda, vključno 
z izvedbo delovnega programa iz člena 18, 
kadar je to primerno.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 60
Člen 20

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

1. Uredba se z ustrezno utemeljitvijo
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 76(3a), 
če:

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

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

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

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

Rok za porabo zalog fitofarmacevtskih sredstev ne bi smel biti daljši kot eno sezono.

Predlog spremembe 61
Člen 21, odstavek 1

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi. 

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

Če meni, da obstajajo znaki, da snov ne 
izpolnjuje več meril iz člena 4, ali niso bile 
predložene zahtevane dodatne informacije 
v skladu s členom 6(f), o tem obvesti 
države članice, Agencijo in proizvajalca 
aktivne snovi ter določi rok, v katerem 
proizvajalec predloži svoje pripombe.

Če meni, da obstajajo znaki, da snov ne 
izpolnjuje več meril iz člena 4, ali niso bile 
predložene zahtevane dodatne informacije 
v skladu s členom 6(f), o tem obvesti 
države članice, Agencijo in proizvajalca 
aktivne snovi ter določi rok, v katerem 
proizvajalec predloži svoje pripombe.

Komisija pregleda odobritev aktivne snovi, 
če obstajajo znamenja, da cilji, določeni v 
skladu s členom 4(1)(a)(iv) in (b)(i) ter 
členom 7(2) in (3) direktive 2000/60/ES 
morda ne bodo doseženi.
Pregleda se odobritev za deset aktivnih 
snovi, katerih vsebnost v letnih poročilih o 
spremljanju ostankov pesticidov, ki jih 
objavlja Komisija, najpogosteje presega 
mejne vrednosti ostankov. Odobritev se 
prekliče za snov, ki je večkrat na tem 
seznamu. 

Obrazložitev

Čeprav lahko Komisija kadarkoli sproži pregled za neko snov, je treba posebej zapisati, da 
lahko zahtevo za pregled vložijo tudi druge institucije in interesne skupine.
Če cilji direktive 2000/60/ES niso izpolnjeni, je treba omogočiti, da se odobritev snovi znova 
pretehta. Ta mehanizem neposrednih povratnih informacij pri izvajanju direktive 2000/60/ES 
in te uredbe bo dodatno spodbudil proizvajalce, da resno pretehtajo svojo odgovornost, kar 
zadeva nadzor nad izdelki.

Predlog spremembe 62
Člen 21, odstavek 3, pododstavek 1
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3. Če Komisija ugotovi, da snov ne 
izpolnjuje več meril iz člena 4 ali da niso 
bile predložene zahtevane dodatne 
informacije v skladu s členom 6(f), se v 
skladu s postopkom iz člena 76(3) sprejme 
Uredba o prenehanju ali spremembi 
odobritve. 

3. Če Komisija ugotovi, da snov ne 
izpolnjuje več meril iz člena 4 ali da niso 
bile predložene zahtevane dodatne 
informacije v skladu s členom 6(f), se v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 76(3a) sprejme uredba
o prenehanju ali spremembi odobritve.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji. 

Predlog spremembe 63
Člen 21, odstavek 3 a (novo)

3a. Če Komisija ugotovi, da cilji 
zmanjšanja onesnaževanja s prednostnimi 
snovmi iz člena 4(1)(a)(iv) in (b)(i) ter 
člena 7(2) in (3) direktive 2000/60/ES ne 
bodo izpolnjeni, se v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 76(3a) 
sprejme uredba o prenehanju ali 
spremembi odobritve.

Obrazložitev

Če cilji direktive 2000/60/ES niso izpolnjeni, je treba omogočiti, da se odobritev snovi znova 
pretehta. Postopek mora biti usklajen z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 64
Člen 23, odstavek 1, uvodni del

1. Osnovne snovi se odobrijo v skladu z 
odstavki od 2 do 6. Z odstopanjem od 
člena 5 se odobritev izda za nedoločen 
čas. V teh odstavkih je osnovna snov 
aktivna snov, ki

1. Osnovne snovi se odobrijo v skladu z 
odstavki od 2 do 6. V teh odstavkih je 
osnovna snov aktivna snov, ki

Obrazložitev

Uredba ne sme omogočati registracije osnovnih snovi za nedoločen čas. Te snovi je treba 
redno pregledovati ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dognanj, podobno kot aktivne 
snovi.
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Predlog spremembe 65
Člen 23, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 5 se osnovna
snov odobri, če ustrezna vrednotenja, 
izvedena v skladu z ostalo zakonodajo 
Skupnosti, ki ureja uporabo te snovi za 
druge namene kot za fitofarmacevtska 
sredstva, dokažejo, da snov nima 
takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali in nobenega 
nesprejemljivega vpliva na okolje.

2. Osnovna snov se odobri v skladu s 
členom 4, če ustrezna vrednotenja, 
izvedena v skladu z ostalo zakonodajo 
Skupnosti, ki ureja uporabo te snovi za 
druge namene kot za fitofarmacevtska 
sredstva, dokažejo, da snov nima 
takojšnjega škodljivega vpliva ali 
zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali in nobenega 
nesprejemljivega vpliva na okolje, če so 
izpolnjene vse zahteve za podatke, ki 
veljajo za aktivne snovi v 
fitofarmacevtskih sredstvih, in če se 
uporabljajo isti postopki odločanja.

Obrazložitev

Postopek ocenjevanja tveganja bi moral biti obvezen tudi za osnovne snovi.

Predlog spremembe 66
Člen 24, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Glede na to, da se druge snovi odobrijo za deset let in da je nadomestna snov že na voljo na 
trgu, je sedemletno obdobje registracije za snovi, ki naj bi jih nadomestili, občutno predolgo.
Na Švedskem so na primer uvedli program za nadomestitev pesticidov, kjer je bil rok za 
iskanje nadomestnih možnosti pet let. Nadomestitev fitofarmacevtskih sredstev z metodami 
brez kemikalij je najpomembnejša naloga.

Predlog spremembe 67
Člen 24, odstavek 2 a (novo)
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2a. Države članice lahko uvedejo 
nadaljnje nadomestitve, tako da 
registrirajo samo najmanj škodljive 
aktivne snovi za posamezen pridelek. Če 
so za posamezen pridelek na voljo metode 
in prakse brez kemikalij, se proizvodov, ki 
vsebujejo snov, ki naj bi jo nadomestili, ne 
registrira.

Obrazložitev

Uvesti bi bilo treba nadaljnje nadomeščanje, ne le na podlagi evropskega seznama kemikalij, 
temveč tudi ob upoštevanju pridelkov na podlagi celovitega gojenja. Če so za posamezen 
pridelek na voljo metode in prakse brez kemikalij, se proizvodov, ki vsebujejo snov, ki naj bi 
jo nadomestili, ne registrira. Državam članicam je treba omogočiti, da gredo pri vprašanju 
uporabe pesticidov dlje in da nadomestijo tudi druge snovi, ne le tistih s seznama EU.

Predlog spremembe 68
Člen 25, odstavek 1 a (novo)

1a. Pri odobritvi varovala ali sinergista 
velja, da so zahteve iz odstavka 1 
izpolnjene, če se skladnost s členom 4 
ugotavlja ob upoštevanju ene ali več 
reprezentativnih rab najmanj enega 
fitofarmacevtskega sredstva za vsako 
aktivno snov, s katero je varovalo ali 
sinergist kombiniran.

Obrazložitev

Varovala in sinergiste je treba oceniti v povezavi z različnimi aktivnimi snovmi, s katerimi so 
kombinirani.

Predlog spremembe 69
Člen 26

V 5 letih po začetku veljavnosti te uredbe 
se sprejme uredba v skladu s postopkom iz 
člena 76(3) o vzpostavitvi delovnega 
programa za postopen pregled sinergistov 
in varoval, ki so na trgu ob začetku 
veljavnosti te uredbe. Uredba vključuje 
določitev zahtev po podatkih ter za 

V 2 letih po začetku veljavnosti te uredbe 
se sprejme uredba v skladu s postopkom iz 
člena 251 Pogodbe o vzpostavitvi 
delovnega programa za postopen pregled 
sinergistov in varoval, ki so na trgu ob 
začetku veljavnosti te uredbe. Uredba 
vključuje določitev zahtev po podatkih, 
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postopke obveščanja, vrednotenja, 
ocenjevanja in odločanja. Določba iz 
uredbe določa, da zainteresirane strani 
Komisiji, Agenciji in državam članicam v 
določenem roku predložijo vse potrebne 
podatke.

vključno z ukrepi za omejitev poskusov na 
živalih, ter za postopke obveščanja, 
vrednotenja, ocenjevanja in odločanja. 
Določba iz uredbe določa, da 
zainteresirane strani Komisiji, Agenciji in 
državam članicam v določenem roku 
predložijo vse potrebne podatke.

Obrazložitev

Določb o pregledu obstoječih sinergistov in varoval ne bi smeli sprejemati s komitologijo, 
temveč v zakonodajnem postopku na podlagi Pogodbe.

Predlog spremembe 70
Člen 27

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

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

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

(a) njeni ostanki, kot posledica uporabe v 
skladu z realnimi pogoji uporabe, 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali 
živali, podzemno vodo ali okolje; ali

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

(b) njena uporaba v skladu z realnimi 
pogoji uporabe škodljivo vpliva na zdravje 
ljudi ali živali ali nesprejemljivo vpliva na 
rastline, rastlinske proizvode ali okolje.

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

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

Obrazložitev

Pomožne snovi lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje, zato bi jih bilo treba odobriti in 
vključiti na pozitivni seznam, podobno kot varovala in sinergiste (glej člen 25), v skladu z 
novim sklepom o komitologiji.

Dobra praksa je zaželena, vendar z njo ni mogoče računati. Zato bi bilo treba predvideti 
„realne pogoje uporabe“, kar je v skladu s trenutnimi določbami smernic za preskušanje v 
direktivi 91/414, kjer se upoštevajo “praktični” in “dejanski pogoji uporabe“.
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Predlog spremembe 71
Člen 29, odstavek 1, točka (c)

(c) pomožne snovi v formulaciji niso 
prepovedane v skladu s členom 27;

(c) pomožne snovi v formulaciji so 
odobrene v skladu s členom 27;

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev predloga spremembe k členu 27.

Predlog spremembe 72
Člen 29, odstavek 1, točka (d)

(d) glede na sedanje znanstvene in tehnične 
dosežke je v skladu z zahtevami iz 
člena 4(3);

(d) glede na sedanje znanstvene in tehnične 
dosežke je v skladu z zahtevami iz člena 
4(3) ob upoštevanju lokalnih okoljskih 
razmer in občutljivih področij;

Obrazložitev

Pri postopku registracije je treba upoštevati lokalne razmere.

Predlog spremembe 73
Člen 29, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) vsi metaboliti aktivne (aktivnih) 
snovi, ki so navzoči v fazi uporabe, so bili 
opredeljeni in so v skladu z enotnimi 
načeli iz odstavka 6;

Obrazložitev

Enotna načela so ključen dejavnik v postopku registracije.

Predlog spremembe 74
Člen 29, odstavek 1, točka (f)

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

(f) ostanki, ki nastanejo pri odobrenih 
uporabah, se lahko določijo s 
standardiziranimi in splošno razširjenimi 
metodami v vseh državah članicah, ki so 
dovolj občutljive na stopnje zaskrbljenosti, 
ki so izražene v različnih medijih s 
področja okolja in biologije. Vsebnost 
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ostankov se določa z ustaljenimi 
multirezidualnimi metodami, kot jih 
uporabljajo referenčni laboratoriji EU. 

Obrazložitev

Metode za določanje vsebnosti ostankov bi morale biti dovolj občutljive na stopnje 
zaskrbljenosti, ki so izražene v različnih medijih s področja okolja in biologije, saj ne bi smele 
zanemariti učinkov, ki jih je težko odkriti s splošno razširjenimi metodami.

Predlog spremembe 75
Člen 29, odstavek 5

5. Glede na točko 1(e) se lahko sprejmejo 
usklajene metode v skladu s postopkom iz 
člena 76(3).

5. Glede na točko 1(e) se lahko sprejmejo 
usklajene metode v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 76
Člen 29, odstavek 6

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

6. Enotna načela za oceno in registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev se opredelijo v 
uredbi, ki se sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 251 Pogodbe, ki vključuje zahteve 
iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS s 
kakršnimi koli potrebnimi spremembami.

Obrazložitev

V skladu s sedanjim predlogom Evropski parlament ne bo določal enotnih načel. V letu 1996 
je moral Evropski parlament na sodišče, ker prva enotna načela, ki jih je določila Komisija, 
niso bila v skladu z Direktivo 91/414. Sodišče je v zadevi C-303/94 potrdilo stališče 
Parlamenta in tako so se načela, zlasti merila za pitno vodo, spremenila. Uredbo, s katero se 
določajo enotna načela, bi morala Evropski parlament in Svet sprejeti v ustreznem 
zakonodajnem postopku, ne bi se pa smela sprejemati v postopku komitologije.

Predlog spremembe 77
Člen 30, odstavek 2
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2. Registracija določa zahteve v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva. Te zahteve 
vključujejo pogoje uporabe, potrebne za 
skladnost s pogoji in zahtevami iz Uredbe, 
ki dovoljuje aktivne snovi, varovala in 
sinergiste. Registracija vključuje
razvrstitev fitofarmacevtskih sredstev za 
namene Direktive 1999/45/ES.

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

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

(iii) navodila za primerno uporabo teh 
sredstev ter za spoštovanje pogojev in 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci;
(iv) obveznost obveščanja vseh prebivalcev 
in sosedov, ki bi lahko bili izpostavljeni 
zanašanju škropiva in drugim virom 
izpostavljenosti, najmanj 48 ur pred 
uporabo sredstva.

Obrazložitev

Potrebno bi bilo pojasniti pogoje za posebne zahteve in omejitve. Predlog spremembe temelji 
na prepričanju, da je registracija v skladu z drugimi določbami te uredbe. Pogoje in načela 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci ter obveščanje prebivalcev in sosedov bi morali 
opredeliti kot osnovni pogoj.

Predlog spremembe 78
Člen 30, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Te zahteve v vsakem primeru določajo:
- najvišji odmerek na hektar za vsako 
uporabo;
- obdobje med zadnjo uporabo in žetvijo;
- kolikokrat na leto se sredstvo uporablja;
- utemeljitev kropljenja;



PR\662101SL.doc 41/78 PE 388.326v01-00

SL

- raven nevarnosti/tveganja za zdravje 
ljudi (kumulativni učinki), 
podtalne/površinske vode in biološko 
raznovrstnost.

Obrazložitev

Morali bi pojasniti pogoje za posebne zahteve in omejitve.

Predlog spremembe 79
Člen 30, odstavek 3, točki (a) in (b)

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

(a) omejitev sredstev v zvezi z njihovo 
distribucijo;

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

(b) druge omejitve ali pogoje, ki zadevajo 
registracijo in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, zlasti ko so namenjeni zaščiti 
zdravja distributerjev, uporabnikov, 
delavcev, prebivalcev, navzočih oseb in 
potrošnikov, ali zdravja živali ali zaščiti 
okolja.

Obrazložitev

Morali bi pojasniti pogoje za posebne zahteve in omejitve. 
Obveščanje sosedov in prebivalcev bi moralo biti del obveznih zahtev iz odstavka 2.

Predlog spremembe 80
Člen 32, odstavka 1 in 2

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

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

Oseba, ki želi dati fitofarmacevtsko 
sredstvo v promet, o tem obvesti vse ostale 
države članice in Komisijo. To obvestilo 
vsebuje informacije iz odstavka 2 in 
povzetek dokumentacije iz odstavka 3(a).

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

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

(b) predlog, katera država članica naj 
oceni zahtevek za zadevno območje;
(c) overjeno kopijo kakršnih koli 
registracij, ki so že bile izdane za to 
fitofarmacevtsko sredstvo v državi članici.

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

Obrazložitev
V predlaganem besedilu so o registraciji obveščene samo države članice, kjer se predloži 
zahtevek za registracijo. To ne velja za veljavno Direktivo 91/414, ki določa, da mora 
vlagatelj obvestiti vse države članice in jim poslati popolno dokumentacijo.
. 

Predlog spremembe 81
Člen 32, odstavek 3, točka (b)

(b) za vsako aktivno snov, varovalo in 
sinergist v fitofarmacevtskem sredstvu 
popolna dokumentacija in njen povzetek za 
vsako točko zahtev po podatkih o aktivni 
snovi, varovalu in sinergistu in

(b) za vsako aktivno snov, varovalo in 
sinergist, pomožno snov v formulaciji in 
dodatek v fitofarmacevtskem sredstvu 
popolna dokumentacija in njen povzetek za 
vsako točko zahtev po podatkih o aktivni 
snovi, varovalu in sinergistu, pomožni 
snovi v formulaciji in dodatku, prav tako 
popolna dokumentacija in njen povzetek o 
skupnih učinkih aktivne (aktivnih) snovi, 
varovala (varoval), sinergista 
(sinergistov), pomožne (pomožnih) snovi v 
formulaciji in dodatka (dodatkov) v 
fitofarmacevtskem sredstvu.

Obrazložitev

Jasno je, da se varovala, sinergisti, pomožne snovi v formulaciji in dodatki dodajajo zato, da 
se izboljša ali spremeni učinek aktivne snovi, kar pomeni, da se zaradi tega njihov skupni 
učinek razlikuje od učinka posamezne snovi. Zato bi morali oceniti tudi njihov skupni učinek.

Predlog spremembe 82
Člen 32, odstavek 3, točka (c)

(c) za vsak preskus ali študijo, ki vključuje 
vretenčarje, utemeljitev ukrepov, sprejetih 
za preprečitev podvajanja preskusov;

(c) za vsak preskus ali študijo, ki vključuje 
vretenčarje, utemeljitev ukrepov, sprejetih 
za preprečitev poskusov na živalih in
podvajanja poskusov na vretenčarjih;
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Obrazložitev

Da bi poskuse na živalih za namene te uredbe čim bolj omejili, morajo zahtevki vsebovati tudi 
obrazložitev ukrepov, ki jih je prosilec uvedel, da bi omejil poskuse na živalih.

Predlog spremembe 83
Člen 32, odstavek 5 a (novo)

5a. Na zahtevo vlagatelj zagotovi vsem 
ostalim državam članicam popolno 
dokumentacijo iz odstavka 3(a).

Obrazložitev

V predlaganem besedilu so o registraciji obveščene samo države članice, kjer se predloži 
zahtevek za registracijo. To ne velja za veljavno Direktivo 91/414, ki določa, da mora 
vlagatelj obvestiti vse države članice in jim poslati popolno dokumentacijo.

Predlog spremembe 84
Člen 34

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

Zahtevek preuči država članica, kjer 
vlagatelj predloži zahtevek, razen če ga 
prostovoljno želi preučiti druga država 
članica. Država članica, ki bo preučila 
zahtevek, o tem obvesti vlagatelja. 

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

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
zahtevek, druge države članice sodelujejo, 
da se zagotovi pravična razdelitev delovne 
obremenitve.

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

Druge države članice imajo pravico, da 
pošljejo svoje pripombe državi članici, ki 
preučuje zahtevek.

Obrazložitev

Rešitev, ki ne zahteva veliko časa ali dela, je obvestiti ali seznaniti vse ostale države članice z 
zahtevkom in jim omogočiti, da zahtevajo predložitev popolne dokumentacije. Poleg tega 
države članice morajo imeti pravico, da posredujejo svoje pripombe državi članici, ki 
preučuje zahtevek. To prispeva h kakovosti in enotnosti ocen v vseh državah.
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Predlog spremembe 85
Člen 34 a (novo)

Člen 34 a
Baza podatkov Agencije

Ko je obveščen o tem, katera država 
članica bo preučila zahtevek, vlagatelj 
nemudoma posreduje Agenciji popolno 
dokumentacijo in njen povzetek iz člena 
32(3)(a) in (b) ter informacije iz člena 
32(3)(c).
Agencija brez odlašanja zagotovi, da je 
povzetek dokumentacije dostopen za 
javnost, razen kakršnih koli zaupnih 
podatkov iz člena 60 ter podatkov iz člena 
32(3)(c).

Obrazložitev

V skladu z zadnjim pododstavkom členov 9(3) in 10. V povezavi s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 32 ter k členom 54(1), 57(1) in (2) ter 58(-1). Zaradi lažje izmenjave podatkov je treba 
vzpostaviti osrednjo bazo podatkov, ki bi jo vodila Agencija in bi obsegala vse informacije o 
poskusih in študijah, ki so bili predhodno izvedeni za namene te uredbe. Potem bi lahko 
vlagatelji pred izvedbo poskusa ali študije pregledali eno samo bazo. Zaradi zagotavljanja 
preglednosti glede prizadevanja vlagateljev za preprečevanje poskusov na živalih bi morale 
biti tudi informacije iz člena 32(3)(c) javno dostopne.

Predlog spremembe 86
Člen 35, odstavek 2

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracijo na podlagi 
sklepov ocene države članice, ki preučuje 
zahtevek, kot je predvideno v členih 30 
in 31. Države članice pod enakimi pogoji 
odobrijo zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo, vključno z razvrstitvijo za 
namene Direktive 1999/45/ES, kot država 
članica, ki preučuje zahtevek. Z 
odstopanjem od odstavka 1 in v skladu z 
zakonodajo Skupnosti se lahko določijo 
dodatni pogoji v zvezi z zahtevami iz 
člena 30(3).

2. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici že registrirano, druga 
država članica ne glede na določbe členov 
30 in 31 v roku 90 dni od prejetja 
zahtevka odloča o tem, ali in pod 
kakšnimi pogoji bo zadevno 
fitofarmacevtsko sredstvo registrirala.
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 87
Člen 37, odstavek 4, pododstavek 1

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

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

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila z določbami sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 88
Člen 37, odstavek 5

5. Podrobna pravila za izvajanje 
odstavkov 1 do 4 se lahko po posvetovanju 
z Agencijo določijo v skladu s postopkom 
iz člena 76(3).

5. Podrobna pravila za izvajanje odstavkov 
1 do 4 se lahko po posvetovanju z 
Agencijo določijo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 89
Člen 39, odstavek 1

1. Imetnik registracije lahko zaprosi za 
registracijo istega fitofarmacevtskega 
sredstva in za isto uporabo v drugi državi 

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

članici, v skladu s postopkom vzajemnega 
priznavanja iz tega pododdelka.

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

Obrazložitev

Razdelitev na območja registracije ni primerna, saj razmere v predlaganih območjih pogosto 
niso primerljive. Registracijo bi bilo treba izdati le na ravni držav članic, vendar je treba 
druge države članice o tem obvestiti. Obveščene države članice bi morale registracijo glede 
na svoje posebne nacionalne razmere v primernem roku potrditi, zavrniti ali omejiti.
Zdi se, da Komisija domneva, da so podnebne in okoljske razmere pretežno enake v vseh 
rastlinjakih in v vseh primerih obdelave po tem, ko se pridelek pobere. Ker temu ni tako, je 
treba črtati ta del člena.

Predlog spremembe 90
Člen 40, odstavek 1

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

1. Država članica, ki ji je predložen 
zahtevek v skladu s členom 39, natančno 
preuči oceno referenčne države članice v 
primerjavi z okoliščinami na svojem 
ozemlju.

Obrazložitev

Načelo medsebojnega priznavanja mora omogočiti državam članicam, da prilagodijo 
registracijo svojim posebnim razmeram in določijo dodatne pogoje za uporabo ali v ustrezno 
utemeljenih primerih zavrnejo registracijo določenega sredstva.

Predlog spremembe 91
Člen 40, odstavek 1 a (novo)

1a. Za registracijo lahko veljajo določbe, 
ki so posledica izvajanja drugih ukrepov v 
skladu s pravom Skupnosti glede pogojev 
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za distribucijo in uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki so 
namenjeni zaščiti zdravja zadevnih 
distributerjev, uporabnikov in delavcev.

Obrazložitev

Načelo medsebojnega priznavanja mora omogočiti državam članicam, da prilagodijo 
registracijo svojim posebnim razmeram in določijo dodatne pogoje za uporabo ali v ustrezno 
utemeljenih primerih zavrnejo registracijo določenega sredstva.

Predlog spremembe 92
Člen 40, odstavek 1 b (novo)

1b. Za registracijo lahko veljajo dodatne 
zahteve, če so zaradi ustreznih kmetijskih, 
fitosanitarnih in okoljskih (vključno s 
podnebnimi) razmer v državi članici te 
zahteve nujne za izpolnjevanje pogojev iz 
člena 29. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 40, odstavek 1 a (novo).

Predlog spremembe 93
Člen 40, odstavek 2

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

2. Lahko se določijo dodatni pogoji v zvezi 
z zahtevami iz člena 30(3).

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 40, odstavek 1 a (novo).

Predlog spremembe 94
Člen 40, odstavek 2 a (novo)

2a. Če država članica meni, da 
fitofarmacevtsko sredstvo, registrirano v 
drugi državi članici, ne more izpolniti 
zahtev iz člena 29 ali je v nasprotju s cilji 
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njenega nacionalnega akcijskega načrta 
za pesticide in zaradi tega predlaga 
zavrnitev registracije, o tem obvesti 
Komisijo, ostale države članice in 
vlagatelja.  

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 40, odstavek 1 a (novo).

Predlog spremembe 95
Člen 41, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) na zahtevo države članice popolno 
dokumentacijo v skladu s členom 32(3).

Obrazložitev

Če je to potrebno, bi morale države članice imeti vse razpoložljive informacije pred 
sprejetjem odločitve o registraciji določenega sredstva. 

Predlog spremembe 96
Člen 42, odstavek 5

5. Navodila za organizacijo preverjanj 
skladnosti se lahko določijo v skladu s
postopkom iz člena 76(2).

5. Navodila za organizacijo preverjanj 
skladnosti se lahko določijo v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 76(3a).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 97
Člen 43, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice pregledajo registracijo, 
če obstajajo znamenja, da cilji, določeni v 
skladu s členom 4(1)(a)(iv) in (b)(i) ter 
članom 7(2) in (3) Direktive 2000/60/ES 
morda ne bodo doseženi.
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Obrazložitev

Če registracija ni v skladu s cilji Direktive 2000/60/ES, ki zadevajo vprašanje snovi, je zelo 
pomembno, da se omogoči ponovna preučitev registracije. Poleg tega bo ta mehanizem 
neposrednih povratnih informacij, ki vključuje Direktivo 2000/60/ES in to uredbo, tudi 
dodatno spodbudil proizvajalce, da resno pretehtajo svojo odgovornost, kar zadeva nadzor 
nad sredstvi.

Predlog spremembe 98
Člen 43, odstavek 3, točka (c a) (novo)

(ca) na podlagi znanstvenega in 
tehničnega razvoja se lahko spremenijo 
uporabljeni odmerki in način njihove 
uporabe.

Obrazložitev

Predlagano besedilo ne vsebuje pomembne določbe iz člena 4 (6) Direktive 91/414. Ta člen 
navaja, da se lahko registracija spremeni, če se ugotovi, da se na podlagi znanstvenega in 
tehničnega razvoja lahko spremenijo odmerki in način njihove uporabe. Ta določba 
zagotavlja, da pogoji registracije sledijo znanstvenemu razvoju in je primer praktične 
uporabe načela previdnosti.

Predlog spremembe 99
Člen 43, odstavek 4

4. Če država članica prekliče ali spremeni 
registracijo v skladu z odstavkom 3, o tem 
nemudoma obvesti imetnika registracije, 
druge države članice, Agencijo in 
Komisijo. Druge države članice, ki 
spadajo v isto območje, registracijo 
ustrezno spremenijo ali prekličejo. 
Člen 45 se uporablja po potrebi.

4. Če država članica prekliče ali spremeni 
registracijo v skladu z odstavkom 3, o tem 
nemudoma obvesti imetnika registracije, 
druge države članice, Agencijo in 
Komisijo. 

Predlog spremembe 100
Člen 45, odstavek 2

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

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije ne 
zadevajo zaščito zdravja ali okolja, se
podaljšana obdobja za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev 
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običajnim obdobjem uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva.

odobrijo za obdobje največ enega leta.

Obrazložitev

Obdobje za porabo zalog se ne bi smelo podaljšati za več kot eno leto.

Predlog spremembe 101
Člen 47

Člen 47 črtano
Dajanje v promet in uporaba 

fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
gensko spremenjeni mikroorganizem

1. Fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje 
mikroorganizem, ki spada na področje 
uporabe Direktive 2001/18/ES, se preuči v 
zvezi z genskimi spremembami v skladu z 
zadevno direktivo, razen ocene v skladu s 
tem poglavjem.
Registracija v skladu s to uredbo se za 
takšno fitofarmacevtsko sredstvo ne izda, 
razen če zanj ni bilo izdano pisno 
dovoljenje iz člena 19 Direktive 
2001/18/ES.
2. Če ni drugače določeno, se uporabljajo 
vse določbe v zvezi z registracijami v 
skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Ne registrirajo se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo gensko spremenjeni 
mikroorganizem.

Predlog spremembe 102
Člen 48, odstavek 1, uvod

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

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

Nadomestne snovi bi morale biti temelj moderne politike za registracijo. 
Države članice ne odobrijo sredstva, ki vsebujejo možno nadomestno snov, če obstajajo 
varnejše nadomestne rešitve ali razpoložljive metode za določen posevek.  Predlagani petletni 
rok let bo pospešil postopek revizije in spodbudil inovacije.

Predlog spremembe 103
Člen 48, odstavek 1, točka (c)

(c) je kemijska raznolikost aktivnih snovi 
ustrezna za čim večje zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem organizmu.

(c) so kemijska raznolikost aktivnih snovi, 
če je potrebno, ali metode in prakse 
upravljanja s posevki in zatiranja 
škodljivcev ustrezne za čim večje 
zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem 
organizmu.

Obrazložitev

Pri določbah o nadomestnih snoveh je treba upoštevati tudi metode, ki ne predvidevajo 
uporabe kemičnih sestavin, in prakse upravljanja s posevki in zatiranja škodljivcev.

Predlog spremembe 104
Člen 48, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje 
možno nadomestno snov, registrira brez 
primerjalne ocene, kadar je treba najprej 
pridobiti izkušnje z uporabo tega sredstva 
v praksi.

črtano

Takšne registracije se izdajo za največ tri 
leta.

Obrazložitev

To odstopanje bo povzročilo preveč izjem, prav tako obstaja tveganje, da bodo države članice 
v praksi še naprej odobravale sredstva, ne da bi opravile njihovo primerjalno oceno.

Predlog spremembe 105
Člen 48, odstavek 4

4. Če se država članica odloči za preklic ali 
spremembo registracijo v skladu z 

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

odstavkom 3, začne zadevni preklic ali 
sprememba veljati dve leti po odločitvi 
države članice ali na koncu obdobja 
odobritve možne nadomestne snovi, če se 
to obdobje konča prej. 

Obrazložitev

Predlagani dveletni rok let bo pospešil postopek, ki zadeva nadomestno snov, in bo spodbudil 
inovacije. 

Predlog spremembe 106
Člen 49, odstavek 1

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

1. V tem členu pomeni uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva v manjši meri 
v določeni državi uporabo tega sredstva na 
posevku, ki v tej državi članici ni splošno 
razširjen (ne več kot 0,1 % kmetijskih 
površin države članice), ali na splošno 
razširjenem posevku, da se zadovoljijo 
izjemne potrebe.

Obrazložitev

Manj razširjeni posevki so tisti, ki niso najpomembnejši (žito, koruza). Jabolka se v 15-članski 
EU pridelujejo na 300.000 hektarjih, kar je približno 0,25 % kmetijskih površin. 

Predlog spremembe 107
Člen 49 a (novo)

Člen 49a
Vzporedni uvoz

1. Z odstopanjem od člena 28(1) države 
članice dovolijo uvoz fitofarmacevtskih 
sredstev in njihovo dajanje v promet 
znotraj svojega območja preko vzporedne 
trgovine šele po opravljenem upravnem 
postopku, s katerim je bilo preverjeno, da 
je proizvod enak že registriranemu 
fitofarmacevtskemu sredstvu ("referenčno 
fitofarmacevtsko sredstvo"). V tem 
primeru uvoženo fitofarmacevtsko
sredstvo prejme certifikat o identiteti od 
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pristojnih organov imenovane države 
članice.
2. Uvozniki fitofarmacevtskega sredstva 
pri pristojnem organu imenovane države 
članice vložijo zahtevek za certifikat o 
identiteti fitofarmacevtskega sredstva, ki 
ga želijo uvoziti, in sicer pred prvim 
uvozom in prvim dajanjem v promet. 
3. Pristojni organ imenovane države 
članice se v 45 dneh odloči, ali so zahteve 
iz tega člena izpolnjene. Če pristojni 
organ ugotovi, da so zahteve iz tega člena 
izpolnjene, uvoznik za zadevni proizvod 
prejme certifikat o identiteti.
4. Vlagatelju ni treba predložiti poročil o 
informacijah, preizkusih in študijah, ki se 
zahtevajo za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva.
5. Pristojni organ, ki prejme zahtevek, 
pozove pristojni organ matične države, 
naj:
(a) opredeli natančno sestavo sredstva, da 
se preveri, ali je to sredstvo enako 
registriranemu fitofarmacevtskemu 
sredstvu v imenovani državi članici in
(b) preveri, ali je sredstvo registrirano v 
tej državi članici v skladu s postopkom 
registracije iz te uredbe ali Direktive 
91/414/EGS.
6. Sredstev, uvoženih z vzporednim 
uvozom, se ne sme ponovno pakirati.
7. Certifikat o identiteti poteče z 
registracijo referenčnega sredstva ali 
potekom registracije uvoženega sredstva v
državi izvoznici. Če se registracija 
referenčnega sredstva prekliče iz razlogov, 
ki niso povezani z zdravjem ali okoljem, 
lahko uvoznik še naprej prodaja uvoženo 
sredstvo eno leto po datumu preklica.
8. Države članice ne smejo izdati 
certifikata o identiteti za fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo možne nadomestne 
snovi.
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Obrazložitev

Vzporedni uvoz ne sme biti sredstvo za dajanje nevarnih ali nezakonitih (nepreizkušenih in/ali 
ponarejenih) izdelkov na trg. Pravni status vzporednega uvoza bi morali pojasniti z 
nedvoumnimi in zavezujočimi določbami. 

Predlog spremembe 108
Člen 50, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Z odstopanjem od člena 28 lahko država 
članica v posebnih okoliščinah dovoli za 
obdobje največ 30 dni dajanje v promet 
fitofarmacevtskih sredstev, za omejeno in 
nadzorovano uporabo, če je ta ukrep 
potreben zaradi nepredvidene nevarnosti, 
ki je ni mogoče obvladati z drugimi 
ustreznimi ukrepi. 

Obrazložitev

V Direktivi 91/414 je členu 8, oddelek 4, predvideno odstopanje, ki je omejeno na primere 
nepredvidene nevarnosti. S črtanjem besede "nepredvidene" se popolnoma spremeni značaj 
tega odstopanja. Zaradi tega to ne bo več instrument, ki bi se uporabljal v izjemnih primerih, 
ampak bo postal instrument, ki se bo uporabljal v številnih primerih in običajnih okoliščinah, 
ker "posebne okoliščine" niso opredeljene in se lahko pojavijo kjerkoli.

Predlog spremembe 109
Člen 51, odstavek 4

4. Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
zlasti največje količine fitofarmacevtskih 
sredstev, ki se lahko sproščajo med 
preskusi ali testi, ter najmanjše število 
podatkov, ki jih je treba predložiti v skladu 
z odstavkom 2, se lahko sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 76(3).

4. Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
zlasti največje količine fitofarmacevtskih 
sredstev, ki se lahko sproščajo med 
preskusi ali testi, ter najmanjše število 
podatkov, ki jih je treba predložiti v skladu 
z odstavkom 2, se lahko sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 76(3a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 110
Člen 52, odstavki 2 do 4
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Ustrezna uporaba vključuje skladnost s
pogoji iz člena 30, ki so navedeni na 
oznaki, ter uporabo načel dobre prakse 
varstva rastlin, ter kadar je možno, načel 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljici in dobre okoljske prakse.

Ustrezna uporaba vključuje vsaj:

(a) skladnost z zahtevami in pogoji iz člena 
30, ki so navedeni na oznaki v skladu z 
določbami o označevanju iz členov 61 in 
63 ter v skladu z Direktivo 1999/45/ES;
(b) uporabo v skladu z načeli 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, vključno z dobro prakso 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in 
dobro okoljsko prakso, pri čemer je 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev 
omejena na najnujnejše;
(c) ravnanje v skladu z Uredbo (ES) št. 
396/2005 o mejnih vrednostih ostankov 
pesticidov; 
(d) ravnanje v skladu z ustrezno 
zakonodajo o varstvu delavcev.

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

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

Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
vključno z minimalnimi zahtevami za ta 
načela se lahko sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 76(2).

Podrobna pravila za uporabo tega člena, 
vključno z minimalnimi zahtevami za ta 
načela se sprejmejo v skladu s postopkom 
iz člena 251 Pogodbe.

Obrazložitev

Opredelitev ustrezne uporabe bi morala obsegati najnujnejše zahteve. Pri sprejetju odločitve 
o registraciji bi države članice morale biti dolžne, da zahtevajo ustrezno uporabo (glej člen 
30).

Predlog spremembe 111
Člen 54, odstavek 1, uvod

1. Države članice dajejo javnosti na voljo v 
elektronski obliki informacije o 

1. Države članice posredujejo informacije 
Agenciji, ki daje javnosti na voljo v 
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fitofarmacevtskih sredstvih, registriranih 
ali preklicanih v skladu s to uredbo, ki 
vključujejo vsaj:

elektronski obliki informacije o 
fitofarmacevtskih sredstvih, registriranih 
ali preklicanih v skladu s to uredbo, ki 
vključujejo vsaj:

Obrazložitev

V povezavi s predlogi sprememb k uvodni izjavi 32 ter k členom 34a, 57(1) in (2) ter 58(-1). 
Zaradi lažje izmenjave podatkov je treba vzpostaviti osrednjo bazo podatkov, ki bi jo vodila 
Agencija in bi obsegala vse informacije o poskusih in študijah, ki so bili predhodno izvedeni 
za namene te uredbe. Potem bi lahko vlagatelji pred izvedbo poskusa ali študije pregledali
eno samo bazo.

Predlog spremembe 112
Article 54, paragraph 1, point (e a) (new)

(ea) država članica (države članice), kjer 
je bilo fitofarmacevtsko sredstvo 
registrirano,

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 54, odstavek 1, uvod.

Predlog spremembe 113
Člen 57, odstavka 1 in 2

1. Država članica poročevalka za vsako 
aktivno snov, varovalo in sinergist hrani 
seznam poročil o preskusih in študijah, 
potrebnih za prvo odobritev, spremembo 
pogojev za odobritev ali obnovitev 
odobritve, in ga da na voljo zainteresirani 
strani na njeno zahtevo.

1. Država članica poročevalka za vsako 
aktivno snov, varovalo in sinergist 
posreduje Agenciji seznam poročil o 
preskusih in študijah, potrebnih za prvo 
odobritev, spremembo pogojev za 
odobritev ali obnovitev odobritve ter 
povzetek rezultatov preizkusov in poročil o 
študijah, da se določi učinkovitost snovi 
ter njena neškodljivost za ljudi, živali, 
rastline in okolje, Agencija pa ju da na 
voljo javnosti.

2. Na zahtevo katere koli zainteresirane 
strani dajo države članice za vsako 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki ga 
registrirajo, hranijo in dajo na voljo:

2. Države članice za vsako 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki ga 
registrirajo, posredujejo Agenciji, ki da 
javnosti na voljo:

(a) seznam poročil o preskusih in študijah, 
potrebnih za prvo registracijo, spremembo 

(a) seznam poročil o preskusih in študijah, 
potrebnih za prvo registracijo, spremembo 
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pogojev registracije ali podaljšanje 
registracije; in

pogojev registracije ali podaljšanje 
registracije; 

(b) seznam poročil o preskusih in študijah, 
za katere velja varstvo v skladu s 
členom 56, in utemeljitve, predložene v 
skladu s tem členom.

(b) seznam poročil o preskusih in študijah, 
za katere velja varstvo v skladu s 
členom 56, in utemeljitve, predložene v 
skladu s tem členom; in

(ba) povzetek rezultatov preizkusov in 
poročil o študijah, da se določi 
učinkovitost sredstva ter njegova 
neškodljivost za ljudi, živali, rastline in 
okolje.

Obrazložitev

Zaradi lažje izmenjave podatkov je treba vzpostaviti osrednjo bazo podatkov, ki bi jo vodila 
Agencija in bi obsegala vse informacije o poskusih in študijah, ki so bili predhodno izvedeni 
za namene te uredbe. Potem bi lahko vlagatelji pred izvedbo poskusa ali študije pregledali 
eno samo bazo.

Predlog spremembe 114
Člen 58, odstavek -1 (novo)

-1. Vse osebe, ki imajo namen pridobiti
registracijo za fitofarmacevtsko sredstvo, 
pred izvajanjem preskusov ali študij 
pregledajo bazo podatkov iz členov 34a, 
54 in 57.

Obrazložitev

V povezavi s predlogi sprememb k uvodni izjavi 32 ter k členom 34a, 57(1) in (2). Za 
zagotovitev najboljše izmenjave podatkov bi morali vlagatelji pregledati bazo podatkov 
Agencije in pridobiti vse informacije o poskusih in študijah, ki so bili predhodno izvedeni za 
namene te uredbe.

Predlog spremembe 115
Člen 58, odstavek 1, pododstavek 1

1. Katere koli osebe, ki želijo pridobiti 
registracijo za fitofarmacevtsko sredstvo, 
pred izvajanjem preskusov ali študij 
preverijo pri pristojnem organu države 
članice, v kateri želijo vložiti zahtevek, ali
je bila v zadevni državi članici že odobrena 

1. Katere koli osebe, ki želijo pridobiti 
registracijo za fitofarmacevtsko sredstvo, 
pred izvajanjem preskusov ali študij 
obvestijo pristojni organ države članice, v 
kateri želijo vložiti zahtevek, da je bila v 
zadevni državi članici že odobrena 
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registracija za fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
vsebuje enako aktivno snov, varovalo ali 
enak sinergist. Takšna poizvedba v skladu 
s členom 54 vključuje posvetovanje o 
razpoložljivih informacijah.

registracija za fitofarmacevtsko sredstvo, ki 
vsebuje enako aktivno snov, varovalo ali 
enak sinergist, sklicujoč se na ustrezne 
informacije iz baze podatkov.

Obrazložitev

V povezavi s predlogi sprememb k členom 34a, 54(1), 57(1) in (2) ter 58(-1).

Predlog spremembe 116
Člen 59, odstavek 1

1. Preskusi in študije, ki vključujejo 
vretenčarje, se za namene te uredbe ne 
smejo izvajati ponovno. Oseba, ki 
namerava izvajati preskuse in študije, ki 
vključujejo vretenčarje, sprejme ukrepe, 
potrebne za potrditev, da se ti preskusi in 
študije še niso začeli ali so že bili izvedeni.

1. Preskusi in študije, ki vključujejo 
vretenčarje, se za namene te uredbe ne 
smejo izvajati ponovno. Oseba, ki 
namerava izvajati preskuse in študije, ki 
vključujejo vretenčarje, sprejme ukrepe, 
potrebne za potrditev, da se ti preskusi in 
študije še niso začeli ali so že bili izvedeni, 
zlasti s pregledovanjem baze podatkov.

Predlog spremembe 117
Člen 62, odstavek 1, pododstavek 1

Označevanje fitofarmacevtskih sredstev je 
v skladu z zahtevami iz uredbe, sprejete v 
skladu s postopkom iz člena 76(2).

Označevanje fitofarmacevtskih sredstev je 
v skladu z zahtevami iz uredbe, sprejete v 
skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Obrazložitev

Določbe o označevanju bi morale biti opredeljene v uredbi Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 118
Člen 62, odstavek 3 a (novo)

3a. Prehrambeni izdelki, ki niso v skladu z 
določbami Direktive Komisije 
2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o 
žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in 
majhne otroke1, se označijo z oznako "ni 
primerno za dojenčke in majhne otroke". 
1 UL L 339, 6.12.2006, str. 16.
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Obrazložitev

Hrana, ki vsebuje ostanke fitofarmacevtskih sredstev nad zgornjo mejo iz Direktive 
2006/125/ES, bi morala biti jasno označena z opozorilnim sporočilom, ki to informacijo 
posreduje končnemu potrošniku. 

Predlog spremembe 119
Člen 63

1. V kakršno koli oglaševanje 
fitofarmacevtskega sredstva se vključita 
stavka „Fitofarmacevtsko sredstvo 
uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite navodilo in informacije o 
proizvodu“. Oba stavka se morata od 
celotnega oglasa jasno razlikovati. Izraz 
fitofarmacevtska sredstva lahko 
nadomesti podrobnejši opis vrste 
proizvoda, kot so fungicidi, insekticidi ali 
herbicidi.

Oglaševanje fitofarmacevtskih sredstev se
prepove.

2. Oglas ne vključuje informacij, ki bi bile 
lahko zavajajoče v zvezi z možnimi 
tveganji za zdravje ljudi ali živali ali 
okolje, kot so izrazi „majhno tveganje“, 
„nestrupeno“ ali „neškodljivo“.

Predlog spremembe 120
Člen 64, odstavek 1

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

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji in 
uporabniki strokovnjaki fitofarmacevtskih 
sredstev vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo,
najmanj 10 let po koncu njihove 
proizvodnje ali uporabe. 

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

Na zahtevo pristojnega organa dajo na 
voljo ustrezne podatke iz teh evidenc. Ti 
podatki morajo biti na voljo tudi sosedom, 
prebivalcem, trgovcem na drobno ali 
sektorju za gospodarjenje s pitno vodo, če 
zahtevajo dostop do njih. Podatki o celotni 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev na 
določenem kmetijskem izdelku se 
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zagotovijo trgovcem na drobno in na 
debelo v obliki prepustnice za pesticide.

Obrazložitev

Trgovci na drobno in na debelo so zahtevali izčrpne podatke o pesticidih, ki so bili 
uporabljeni na določenem izdelku, in sicer zaradi boljšega izvajanja zahtev po sledljivosti in 
izboljšanja analize ostankov pesticidov v okviru svojih programov kakovosti. Primarni 
proizvajalci bi morali biti dolžni, da na zahtevo strank zagotovijo podatke, ki jih hranijo v 
okviru zahtev obstoječe uredbe. 

Predlog spremembe 121
Člen 64, odstavek 1 a (novo)

1a. Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev 
po registraciji zagotovijo spremljanje. 
Pristojne organe obvestijo o vseh 
pomembnih informacijah, ki jih dajo na 
voljo ustreznim zainteresiranim 
skupinam, če jih te zahtevajo.  

Obrazložitev

Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev ne bi smeli biti odgovorni samo za odobritev njihovih 
snovi. Za varstvo okolja in zlasti vodnih virov je pomembno, da se po registraciji zagotovi 
spremljanje, in da so te informacije na voljo tistim pristojnim organom in zainteresiranim 
stranem (npr. sektorju za gospodarjenje s pitno vodo), ki to zahtevajo. Sektorji nadaljnje 
predelave ne bi smeli imeti težav zaradi morebitnih škodljivih vplivov neke snovi na vodno 
okolje.
</Amend>

Predlog spremembe 122
Člen 64, odstavek 2

2. Imetniki registracije zagotovijo 
pristojnim organom držav članic potrebne 
podatke o obsegu prodaje 
fitofarmacevtskih sredstev.

2. Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev 
obvestijo pristojne organe o: 

– proizvedenih količinah neke snovi ali 
sredstva;
– o količinah neke snovi ali sredstva, 
dostavljenega predelovalcem ali trgovcem 
na debelo v EU,
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– izvoženih količinah neke snovi ali 
sredstva; 
Pristojni organi te podatke ocenijo in 
objavijo.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti sledljivost izdelkov, kar je pomembno tudi za statistične namene in oceno 
uporabe pesticidov v skladu z zahtevami tematske strategije o trajnostni uporabi pesticidov. 

Predlog spremembe 123
Člen 64, odstavek 3

3. Izvedbeni ukrepi za zagotovitev enotne 
uporabe odstavkov 1 in 2 se lahko 
sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 76(3).

3. Izvedbeni ukrepi za zagotovitev enotne 
uporabe odstavkov 1 in 2 se lahko 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 124
Člen 65, odstavek 1

Države članice izvedejo uradni nadzor za 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo. Prav 
tako dokončajo poročilo o področju 
uporabe in rezultatih teh nadzorov ter ga 
posredujejo Komisiji v šestih mesecih od 
konca leta, na katerega se to poročilo 
navezuje. 

Države članice izvedejo uradni nadzor za 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo. 
Nadzor obsega preglede na kmetijah, pri 
katerih se preverja, ali se spoštujejo 
omejitve uporabe. Države članice
dokončajo poročilo o področju uporabe in 
rezultatih teh nadzorov ter ga posredujejo 
Komisiji v šestih mesecih od konca leta, na 
katerega se to poročilo navezuje. 

Predlog spremembe 125
Člen 65, odstavek 3

Uredba, sprejeta v skladu s postopkom iz 
člena 76(3), določa določbe za nadzor v 
zvezi s proizvodnjo, pakiranjem, 
označevanjem, skladiščenjem, prevozom, 
trženjem, formulacijo in uporabo 

Uredba, sprejeta v skladu s postopkom iz 
člena 251 Pogodbe, določa določbe za 
nadzor v zvezi s proizvodnjo, pakiranjem, 
označevanjem, skladiščenjem, prevozom, 
trženjem, formulacijo in uporabo 
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fitofarmacevtskih sredstev. Ta uredba 
vsebuje določbe, ki ustrezajo določbam iz 
členov 1 do 13, člena 26, člena 27(1), 
člena 27(4)(a) in (b) ter člena 27(5) do 
(12), členov 28, 29, 32 do 45, 51, 53, 54, 
66 ter prilog I, II, III, VI in VII k Uredbi 
(EC) št. 882/2004. Vsebuje tudi določbe v 
zvezi zbiranjem podatkov in poročanjem o 
sumu na zastrupitev in podrobno določa 
podatke, ki jih je treba dati na voljo na 
zahtevo zdravstvenega osebja.

fitofarmacevtskih sredstev. Ta uredba 
vsebuje določbe, ki ustrezajo določbam iz 
členov 1 do 13, člena 26, člena 27(1), 
člena 27(4)(a) in (b) ter člena 27(5) do 
(12), členov 28, 29, 32 do 45, 51, 53, 54, 
66 ter prilog I, II, III, VI in VII k Uredbi 
(EC) št. 882/2004. Vsebuje tudi določbe v 
zvezi zbiranjem podatkov in poročanjem o 
sumu na zastrupitev in podrobno določa 
podatke, ki jih je treba dati na voljo na 
zahtevo zdravstvenega osebja.

Obrazložitev

Določbe o nadzoru morajo biti opredeljene v uredbi Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 126
Člen 74

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

Komisija lahko, v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 76(3a), 
sprejme ali spremeni tehnične ali druge 
smernice za izvajanje te uredbe. Komisija 
lahko od Agencije zahteva, da pripravi ali 
sodeluje pri oblikovanju smernic. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 127
Člen 75, odstavek 1

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

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

(a) spremembe k prilogam, ob 
upoštevanju sedanjih znanstvenih in 
tehničnih dosežkov;
(b) uredbe o zahtevah po podatkih za 
aktivne snovi in fitofarmacevtska sredstva, 
kot je navedeno v členu 8(1)(b) in (c), ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 
dosežkov;
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(c) spremembe k Uredbi o enotnih načelih 
za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, kot je navedeno v členu 29(6), ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 
dosežkov;
(e) ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe.

Obrazložitev

Uskladitev določb o izvedbenih pooblastilih, podeljenih Komisiji, s predlogi sprememb k 
členom 8, 29 in 62. 

Predlog spremembe 128
Člen 75, odstavek 2

2. V skladu s postopkom iz člena 76(2) se 
sprejme uredba, ki vsebuje seznam 
aktivnih snovi iz Priloge I k Direktivi 
91/414/EGS. Te snovi se štejejo za 
odobrene v skladu s to uredbo.

2. V skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 76(3a) se sprejme 
uredba, ki vsebuje seznam aktivnih snovi iz 
Priloge I k Direktivi 91/414/EGS. Te snovi 
se štejejo za odobrene v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 129
Člen 76, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri sklicevanju na ta odstavek se ob 
upoštevanju člena 8 tega sklepa 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 130
Priloga I

Priloga je črtana.
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Obrazložitev
Predlagana razdelitev v območja registracije je zavajajoča, saj se nanaša na območja s 
precejšnjimi razlikami pri kmetijstvu, zdravju rastlin in okoljskih razmerah. Predlagana 
razdelitev na območja spodkopava nacionalno registracijo in je v nasprotju z načeloma 
sorazmernosti in subsidiarnosti ES, ker presega mero, ki je potrebna za pospešitev postopka 
odločanja. Te cilje je mogoče uresničiti s spremembo sistema medsebojnega priznavanja brez 
zamisli o območjih.

Predlog spremembe 131
Priloga II, točka 2.1

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

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

Predlog spremembe 132
Priloga II, točka 3.6

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

3.6.1. Če je to ustrezno, se določijo SDV, 
DRII in ARO. Pri določanju teh vrednosti 
se zagotovi ustrezna meja varnosti vsaj v 
višini vrednosti 100, ob upoštevanju vrste 
in resnosti učinkov, možne kombinacije 
učinkov ter ranljivosti posebnih skupin 
prebivalstva, kot so nosečnice, doječe 
matere, zarodki in plodovi, dojenčki in 
otroci. 

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

3.6.2. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene večjih preskušanj 
genostrupenosti, izvedenih v skladu z 
zahtevami po podatkih o aktivnih snoveh 
in fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, kar 
vključuje pregled znanstvenih publikacij, 
ni ali ne bo razvrščena, v skladu z 
določbami Direktive 67/548/EGS, kot 
mutagena kategorija 1, 2 ali 3.

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

podlagi ocene preskušanj rakotvornosti, 
izvedenih v skladu z zahtevami po 
podatkih o aktivnih snoveh in 
fitofarmacevtskih sredstvih ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, kar 
vključuje pregled znanstvenih publikacij
ni in ne bo razvrščena, v skladu z 
določbami Direktive 67/548/EGS, kot 
rakotvorna kategorija 1, 2 ali 3.

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

3.6.4. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene preskušanj strupenosti za 
razmnoževanje, izvedenih v skladu z 
zahtevami glede podatkov o aktivnih 
snoveh in fitofarmacevtskih sredstvih ter 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, kar vključuje pregled 
znanstvenih publikacij, ni in ne bo 
razvrščena, v skladu z določbami Direktive 
67/548/EGS, kot strupena za 
razmnoževanje iz kategorije 1, 2 ali 3.

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

3.6.5. Aktivna snov se odobri le, če na 
podlagi ocene v skladu s smernicami 
Skupnosti za preskušanje ali z mednarodno 
priznanimi smernicami za preskušanje ali
drugimi razpoložljivimi podatki in 
informacijami, kar vključuje pregled 
znanstvenih publikacij, ni ugotovljeno, da 
ima lastnosti endokrinih motilcev 
hormonov, za katere obstaja sum, da
imajo toksikološki pomen v zvezi z ljudmi, 
tudi kadar obstaja verjetnost za 
izpostavljenost med življenjem 
zarodka/plodu in/ali v otroštvu, ob 
upoštevanju morebitnih kombinacij 
učinkov. 
3.6.6. Aktivna snov se odobri le, če se na 
podlagi ocene ali drugih razpoložljivih 
podatkov in informacij, kar vključuje 
pregled znanstvenih publikacij, ne 
ugotovi, da ima nevrotoksične ali 
imunotoksične učinke na ljudi, ob 
upoštevanju izpostavljenosti med 
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življenjem zarodka/plodu in/ali v otroštvu 
ter morebitnih kombinacij učinkov.  

Obrazložitev
V skladu s previdnostnim načelom je treba pri oceni tveganja določiti merila za izključitev 
zaradi kroničnih učinkov na zdravje ter preprečiti povezavo z oceno izpostavljenosti. To je 
potrebno, ker „realno predlagani pogoji“ niso opredeljeni. Tudi druga merila za izključitev 
ne upoštevajo nekaterih elementov strategije ocene tveganja, na primer merila za zelo 
obstojne in bioakumulativne snovi.

Pesticidov, razvrščenih v kategorijo 3, se ne sme odobriti, dokler ni znanstveno dokazano, da 
nimajo morebitnih rakotvornih, reproduktivno toksičnih ali mutagenih lastnosti.

Predlog spremembe 133
Priloga II, točka 3.7.1, uvod in točki (a) in (b)

3.7.1. Aktivna snov se odobri le, če se ne 
šteje za obstojno organsko onesnaževalo.

3.7.1. Aktivna snov se odobri le, če se snov 
sama, njeni produkti presnove ali ostanki
ne štejejo za obstojna organska 
onesnaževala.

Obstojno organsko onesnaževalo je 
opredeljeno na naslednji način:

Obstojno organsko onesnaževalo je 
opredeljeno na naslednji način:

(a) obstojnost: (a) obstojnost:

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

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

(ii) dokaz, da je aktivna snov sicer dovolj 
obstojna, da zbuja skrb;

(b) bioakumulacija: (b) bioakumulacija:

(i) dokaz, da je njegov faktor koncentracije 
ali faktor kopičenja v vodnih vrstah večji 
od 5 000 ali, če ni takšnih podatkov, da je 
vrednost log Ko/w večja od 5;

(i) dokaz, da je njegov faktor koncentracije 
ali faktor kopičenja v vodnih vrstah večji 
od 2.000 ali, če ni takšnih podatkov, da je 
vrednost log Ko/w večja od 5;

(ii) dokaz, da kemikalija predstavlja druge 
razloge za nevarnost, kot je visoka stopnja 
kopičenja v drugih neciljnih vrstah, visoka 
toksičnost ali ekotoksičnost; in

(ii) dokaz, da kemikalija predstavlja druge 
razloge za nevarnost, kot je visoka stopnja 
kopičenja v drugih neciljnih vrstah, visoka 
toksičnost ali ekotoksičnost; ali

(iii) spremljanje podatkov v živih 
organizmih, ki kažejo, da je zmožnost 
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bioakumulacije aktivne snovi dovolj 
velika, da zbuja skrb;  ali

Obrazložitev

Vsa tri merila za obstojna organska onesnaževala bi se morala uporabljati kot posamezna 
merila za izključitev. Ta merila ne bi smela biti razveljavljena z izračuni izpostavljenosti ali 
drugimi pogoji ter ocenami v skladu s prilogo D stockholmske konvencije.

Predlog spremembe 134
Priloga II, točka 3.7.2, uvod, pododstavek 1

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

3.7.2. Aktivna snov in njeni produkti 
presnove ali ostanki se odobrijo le, če se 
ne štejejo za obstojno in strupeno snov, ki 
se kopiči v organizmih (PBT).

Obrazložitev

Merila v predlogu Komisije so prevzeta iz uredbe REACH, čeprav so bile njihove 
pomanjkljivosti ugotovljene že v omenjeni uredbi in bodo merila v roku enega leta 
pregledana. Merila za snovi, ki se kopičijo v organizmih (PBT) ter zelo obstojne in 
bioakumulativne snovi, navedena v uredbi REACH, so tako toga, da po njih ni mogoče 
določiti niti dobro znanih snovi PBT, kot so navedene v stockholmski konvenciji o obstojnih 
organskih onesnaževalih. V skladu z določbami konvencije je pomembno omogočiti uporabo 
enakovrednega dokaza in ne samo rezultatov izbirnih testov, ki pogosto niso na voljo ali celo 
niso uporabni.

Predlog spremembe 135
Priloga II, točka 3.7.2.1

Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če:

Aktivna snov izpolnjuje merilo obstojnosti, 
če obstaja dokaz, da:

– razpolovna doba v morski vodi traja več 
kot 60 dni ali

– razpolovna doba v morski vodi traja več 
kot 60 dni ali

– razpolovna doba v sladki vodi ali rečnih 
ustjih traja več kot 40 dni ali

– razpolovna doba v sladki vodi ali rečnih 
ustjih traja več kot 40 dni ali

– razpolovna doba v morski usedlini traja 
več kot 180 dni ali

– razpolovna doba v morski usedlini traja 
več kot 180 dni ali

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

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

– razpolovna doba v zemlji traja več kot – razpolovna doba v zemlji traja več kot 
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120 dni. 120 dni.
Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, 
zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih določi 
vlagatelj.

Ocena obstojnosti v okolju temelji na 
razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, 
zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih določi 
vlagatelj.

Prav tako izpolnjuje merilo obstojnosti, če 
obstaja dokaz, da je snov sicer dovolj 
obstojna, da zbuja skrb:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe točke 3.7.2.

Predlog spremembe 136
Priloga II, točka 3.7.2.2, pododstavek 2 a (novo)

Prav tako izpolnjuje merilo za 
bioakumulacijo, če obstaja dokaz za 
visoko bioakumulacijo v drugih vrstah, ali 
če spremljanje podatkov v živih 
organizmih nakazuje, da je zmožnost 
bioakumulacije kemikalije dovolj velika, 
da zbuja skrb;

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe točke 3.7.2.

Predlog spremembe 137
Priloga II, točka 3.7.2.3, alinea 2

– je snov razvrščena kot rakotvorna 
(kategorija 1 ali 2), mutagena (kategorija 1 
ali 2), ali strupena za razmnoževanje 
(kategorija 1, 2, ali 3) ali

– je snov razvrščena kot rakotvorna 
(kategorija 1, 2 ali 3), mutagena 
(kategorija 1, 2 ali 3), ali strupena za 
razmnoževanje (kategorija 1, 2, ali 3) ali

Predlog spremembe 138
Priloga II, točka 3.7.3, uvod, pododstavek 1

3.7.3. Aktivna snov ne izpolnjuje določb 
iz člena 4, če je zelo obstojna in je 

3.7.3. Aktivna snov in njeni produkti 
presnove ali ostanki ne izpolnjujejo določb 
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bioakumulacija zelo velika (vPvB). iz člena 4, če so zelo obstojni in je 
bioakumulacija zelo velika (vPvB).

Obrazložitev

Merila v predlogu Komisije so prevzeta iz uredbe REACH, čeprav so bile njihove 
pomanjkljivosti ugotovljene že v omenjeni uredbi in bodo merila v roku enega leta 
pregledana. Merila za snovi, ki se kopičijo v organizmih (PBT) ter zelo obstojne in 
bioakumulativne snovi, navedena v uredbi REACH, so tako toga, da po njih ni mogoče 
določiti niti dobro znanih snovi PBT, kot so navedene v stockholmski konvenciji o obstojnih 
organskih onesnaževalih. V skladu z določbami konvencije je pomembno omogočiti uporabo 
enakovrednega dokaza in ne samo rezultatov izbirnih testov, ki pogosto niso na voljo ali celo 
niso uporabni.

Predlog spremembe 139
Priloga II, točka 3.7.3.1

Aktivna snov izpolnjuje merilo velike
obstojnosti, če:

Aktivna snov izpolnjuje merilo visoke 
obstojnosti (vP-), če obstaja dokaz, da:

– razpolovna doba v morski ali sladki vodi 
ali v rečnih ustjih traja več kot 60 dni ali

– razpolovna doba v morski ali sladki vodi 
ali v rečnih ustjih traja več kot 60 dni ali

– razpolovna doba v sedimentu morske, 
sladke vode ali rečnih ustjih traja več kot 
180 dni ali

– razpolovna doba v sedimentu morske, 
sladke vode ali rečnih ustjih traja več kot 
180 dni ali

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 
180 dni.

– razpolovna doba v zemlji traja več kot 
180 dni.

Prav tako izpolnjuje merilo visoke 
obstojnosti, če obstaja dokaz, da je snov 
sicer dovolj obstojna, da zbuja skrb:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe točka 3.7.3.

Predlog spremembe 140
Priloga II, točka 3.7.3.2, pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Ocena bioakumulacije temelji na 
izmerjenih podatkih o koncentraciji v 
vodnih vrstah. Lahko se uporabijo podatki 
o sladkovodnih in morskih vrstah.
Prav tako izpolnjuje merilo visoke 
obstojnosti, če obstaja dokaz o visoki 
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bioakumulaciji v drugih vrstah, ali če 
spremljanje podatkov v živih organizmih, 
kaže, da je zmožnost bioakumulacije 
kemikalije dovolj velika, da zbuja skrb:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe točke 3.7.3.

Predlog spremembe 141
Priloga II, točka 3.8.2

3.8.2. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če na podlagi ocene Skupnosti 
ali mednarodno priznanih smernic za 
preskušanje ni ugotovljeno, da ima 
lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki 
imajo lahko toksikološki pomen v zvezi z 
neciljnimi organizmi, razen če je 
izpostavljenost neciljnega organizma tej 
aktivni snovi v fitofarmacevtskem sredstvu 
v realnih predlaganih pogojih uporabe 
zanemarljiva.

3.8.2. Aktivna snov se šteje za skladno s 
členom 4 le, če na podlagi ocene Skupnosti 
ali mednarodno priznanih smernic za 
preskušanje ali drugih razpoložljivih 
podatkov in informacij, kar vključuje 
pregled znanstvenih publikacij, ni 
ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih 
motilcev hormonov, ki imajo verjetno
toksikološki pomen v zvezi z neciljnimi 
organizmi.

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom meril za izključitev za kronične učinke ne bi smeli 
povezovati samo z oceno izpostavljenosti, tudi zato ker ni obvezujoče opredelitve „realno 
predlaganih pogojev uporabe“. Ta odstavek je treba uskladiti s pogoji za odobritev aktivnih 
snovi v zvezi z zdravjem ljudi, pri čemer se poleg rezultatov ocene upoštevajo „drugi 
razpoložljivi podatki in informacije“.

Predlog spremembe 142
Priloga II, točka 3.8.2 a (novo)

3.8.2a. Aktivna snov izpolnjuje pogoje iz 
člena 4 samo, če je njena strupenost za 
čebele zanemarljiva, koeficient tveganja 
(HQ) pa nižji od 50.

Obrazložitev

V postopku odobritve se upošteva strupenost za čebele. Kofeficient tveganja (HQ) je zelo 
koristen kazalec pri izračunu strupenosti za čebele in ga je treba pri oceni tveganja 
upoštevati.
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Predlog spremembe 143
Priloga II, točka 3.9 

Aktivna snov se odobri le, če se lahko, 
kadar je to ustrezno, določi opredelitev 
ostanka za namene ocene tveganja in za 
namene izvrševanja.

Aktivna snov se odobri le, če se lahko 
določi opredelitev ostanka in če jo je 
mogoče odkriti z analitičnimi metodami za 
splošno rabo za namene ocene tveganja in 
za namene izvrševanja.

Obrazložitev

Predlog spremembe dopolnjuje člen z dvema razsežnostima. Prvič, za vse registrirane 
pesticide obstaja opredelitev ostanka. Drugič, standardna laboratorijska oprema mora 
omogočati identifikacijo in merjenje ostankov vseh snovi na trgu, kar trenutno ni izvedljivo. S 
standardno laboratorijsko opremo je mogoče identificirati samo približno 100 snovi, medtem 
ko je na trgu precej večje število snovi, ki so trenutno „nevidne“ za namene izvrševanja in 
spremljanja.

Predlog spremembe 144
Priloga II, točka 3.9 a (novo)

3.9a. Učinki prehranjevalne verige 
Aktivna snov se odobri le, če se njen 
učinek na prehranjevalno verigo višjih 
organizmov šteje za sprejemljivega na 
podlagi znanstveno odobrene 
metodologije ocene tveganja, in če je 
odobrena, se ocenjeni učinek na 
ekosistem zmanjšuje s sistemom ublažitve 
in nadomeščanja.

Obrazložitev

Veliko pesticidov ima posredne učinke na ekosistem, na primer preko prehranjevalne verige 
(manjša populacija ptic v kmetijskih ekosistemih zaradi množičnega zmanjšanja mrčesa). Te 
učinke je mogoče oceniti z znanstveno metodologijo, opisano v: Butler SJ, Vickery JA & 
Norris K (2007): Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-
384.

Predlog spremembe 145
Priloga II, točka 4

Aktivna snov se odobri kot možna Aktivna snov se določi snov, ki naj bi jo 
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nadomestna snov v skladu s členom 24, če: nadomestili v skladu s členom 24, če je 
izpolnjen eden naslednjih pogojev:

- so njene vrednosti SDV, ARO ali DRII 
bistveno nižje od vrednosti večine 
odobrenih aktivnih snovi;

- so njene vrednosti SDV, ARO ali DRII 
nižje od vrednosti večine odobrenih 
aktivnih snovi, ob upoštevanju bližnjih 
stanovalcev, navzočih oseb in najbolj 
ogroženih skupin prebivalstva;

- izpolnjuje dve merili, ki opredeljujeta
snov z lastnostmi PBT;

- izpolnjuje eno od meril, ki opredeljujejo
snov z lastnostmi PBT;

- zlahka uhaja v podtalnico;
- obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo 
kritičnih učinkov, ki skupaj z vzorci 
uporabe/izpostavljenosti povzročijo 
primere uporabe, ki lahko še vedno 
zbujajo skrb, kljub zelo omejevalnim 
ukrepom za obvladovanje tveganja (kot so 
obsežna osebna zaščitna oprema ali zelo 
široki varovalni pasovi);

- obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo 
kritičnih učinkov in lastnostmi, ki lahko 
privedejo do zelo omejevalnih ukrepov za 
obvladovanje tveganja (kot so obsežna 
osebna zaščitna oprema ali zelo široki 
varovalni pasovi);

- na podlagi ocene ali drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, kar 
vključuje pregled znanstvenih publikacij, 
povzroča endokrine motnje in kaže 
nevrotoksične ali imunotoksične učinke 
pri odraslih ali v razvojni dobi; 

– vsebuje velik delež neaktivnih izomerov. – vsebuje velik delež neaktivnih izomerov.

Obrazložitev

Snovi, ki dokazano povzročajo endokrine motnje, ali imajo nevrotoksične ali imunotoksične 
učinke, se ne odobrijo. Snovi, pri katerih obstaja možnost takšnih učinkov, vendar ti niso 
jasno dokazani, zlasti kadar pride do izpostavljenosti med razvojem, se obravnavajo kot 
snovi, ki naj bi jih nadomestili. Posebna pozornost se nameni razvojnim nevrotoksičnim 
učinkom.

Predlog spremembe 146
Priloga II a (novo)

Priloga II a
Seznam aktivnih snovi, ki so odobrene za 
vključitev med fitofarmacevtska sredstva  
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Obrazložitev

Treba je ohraniti vključitev odobrenih snovi v prilogo uredbe.

Predlog spremembe 147
Priloga III, naslov

Seznam pomožnih snovi v formulaciji, ki 
niso odobrene za vključitev v 
fitofarmacevtska sredstva 

Seznam pomožnih snovi v formulaciji, 
varoval ali sinergistov, ki so odobrene za 
vključitev v fitofarmacevtska sredstva 

Obrazložitev

Pomožne snovi v formulaciji lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Zato jih je treba 
odobriti in vključiti v pozitivni seznam.

Predlog spremembe 148
Priloga IV, točka 1

Primerjalno oceno izvedejo države članice, 
kadar ocenjujejo zahtevek za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov, odobreno kot možno 
nadomestno snov.

Primerjalno oceno izvedejo države članice, 
kadar ocenjujejo zahtevek za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva. Pri tem imajo 
prednost fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebuje aktivno snov, odobreno kot možno 
nadomestno snov.

Če se obravnava zavrnitev ali preklic 
registracije fitofarmacevtskega sredstva v 
korist nadomestnega fitofarmacevtskega 
sredstva (v nadaljevanju „nadomestna 
snov“), mora nadomestno sredstvo ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 
dosežkov pokazati bistveno manjše 
tveganje za zdravje ali okolje. Ocena 
nadomestnega fitofarmacevtskega sredstva 
se izvede, da se dokaže, ali se lahko 
uporablja s podobnimi učinki na ciljni 
organizem ter brez bistvene gospodarske in 
praktične izgube za uporabnika.

Če se obravnava zavrnitev ali preklic 
registracije fitofarmacevtskega sredstva v 
korist nadomestnega fitofarmacevtskega 
sredstva (v nadaljevanju „nadomestna 
snov“), mora nadomestno sredstvo ob 
upoštevanju znanstvenih in tehničnih 
dosežkov pokazati bistveno manjše 
tveganje za zdravje ali okolje. Ocena 
nadomestnega fitofarmacevtskega sredstva 
se izvede, da se dokaže, ali se lahko 
uporablja s podobnimi učinki na ciljni 
organizem ter brez bistvene gospodarske in 
praktične izgube za uporabnika.

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

Dodatni pogoji za zavrnitev ali preklic 
registracije so:

(a) nadomestna snov se uporabi le, če je
kemijska raznolikost aktivnih snovi 
zadostna za čim večje zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem organizmu;

(a) nadomestna snov se uporabi le, če 
kemijska raznolikost aktivnih snovi, kadar 
je to ustrezno, ali metode in prakse 
gojenja pridelkov ter preprečevanje 
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škodljivcev zadostujejo za čim večje 
zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem 
organizmu;

(b) nadomestna snov se uporabi le pri 
aktivnih snoveh, ki povzročajo, če se 
uporabljajo v registriranih 
fitofarmacevtskih sredstvih, bistveno višjo 
raven tveganja za zdravje ljudi ali okolje;

(b) nadomestna snov se uporabi pri vseh
aktivnih snoveh, ki povzročajo, če se 
uporabljajo v registriranih 
fitofarmacevtskih sredstvih, višjo raven 
tveganja za zdravje ljudi ali okolje;

(c) nadomestna snov se uporabi šele po 
tem, ko se po potrebi omogoči 
pridobivanje praktičnih izkušenj, če še 
niso na voljo.

Obrazložitev

Državam članicam ni treba odobriti proizvodov, ki ne vsebujejo snovi, ki naj bi jo 
nadomestili, če so na trgu varnejše drugačne možnosti. Države članice morajo imeti pravico 
dopolniti sedanji seznam EU snovi, ki naj bi jih nadomestili, če to želijo zaradi varstva 
zdravja ljudi in okolja. Pri primerjalni oceni in nadomestitvi je treba dati prednost snovem, ki 
naj bi jih nadomestili.
Pri primerjalni oceni se upoštevajo nekemične metode in prakse gojenja pridelkov in 
preprečevanja škodljivcev.

Predlog spremembe 149
Priloga IV, točka 2

Občutne razlike v tveganju za vsak primer 
posebej opredelijo pristojni organi.
Upoštevajo se lastnosti aktivne snovi in 
možnost izpostavljenosti različnih 
podskupin prebivalstva (uporabniki 
strokovnjaki in uporabniki nestrokovnjaki, 
navzoče osebe, delavci, prebivalci, posebne 
ranljive skupine ali potrošniki) neposredno 
ali posredno preko hrane, krme, vode ali 
okolja. Upoštevati je treba tudi druge 
dejavnike, kot sta strogost uvedenih 
omejitev uporabe in predpisana osebna 
zaščitna oprema.

Občutne razlike v tveganju, zlasti za 
zdravje, za vsak primer posebej opredelijo 
pristojni organi ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
učinkov. Upoštevajo se lastnosti aktivne 
snovi in možnost izpostavljenosti različnih 
podskupin prebivalstva (uporabniki 
strokovnjaki in uporabniki nestrokovnjaki, 
navzoče osebe, delavci, prebivalci, posebne 
ranljive skupine ali potrošniki) neposredno 
ali posredno preko hrane, krme, vode ali 
okolja. Upoštevati je treba tudi druge 
dejavnike, kot sta strogost uvedenih 
omejitev uporabe in predpisana osebna 
zaščitna oprema.

V zvezi z okoljem se za občutno razliko v 
tveganju šteje faktor z vrednostjo najmanj 
10 med deležem predvidene koncentracije 
v okolju (PEC) in deležem predvidene 

V zvezi z okoljem se ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
učinkov za občutno razliko v tveganju šteje 
faktor z vrednostjo najmanj 3 med deležem 
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koncentracije brez učinka (PNEC) 
različnih aktivnih snovi.

predvidene koncentracije v okolju (PEC) in 
deležem predvidene koncentracije brez 
učinka (PNEC) različnih aktivnih snovi.

Obrazložitev

Treba je upoštevati kombinacije učinkov pesticidov. 
Faktor 10 med deležem predvidene koncentracije v okolju (PEC) in deležem predvidene 
koncentracije brez učinka (PNEC) bi po nepotrebnem omejil število možnih nadomestnih 
snovi.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropski parlament, Evropska komisija in Svet so s sprejetjem 6. okoljskega akcijskega 
programa priznali, da je treba nadalje zmanjšati učinek pesticidov na zdravje ljudi in okolje.
Poudarili so potrebo po okolju prijaznejši uporabi pesticidov in se zavzemajo za dvotirni 
pristop: polno izvajanje in primerna presoja veljavnega pravnega okvira ter razvoj tematske 
strategije trajnostne rabe pesticidov. 

Pričujoči predlog Komisije, ki je rezultat še nedokončane revizije Direktive 91/414, mora po 
mnenju poročevalke izhajati iz utemeljitev 6. okoljskega akcijskega programa. Nadaljnji cilj 
je udejanjanje aktualnih spoznanj iz prospektivnih in retrospektivnih strategij ocene tveganj in 
nevarnosti za ljudi in okolje ter uskladitev z ostalimi področji politike. 

Cilj

Uredba naj bi v skladu s cilji 6. okoljskega akcijskega programa ter tematsko strategijo 
trajnostne rabe pesticidov zagotovila visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja.
Zato se mora po mnenju poročevalke opirati na na člen 152(4)(b) in člen 175 Pogodbe ES, 
previdnostno načelo pa mora imeti prednost pred drugimi interesi. 

Skladnosti

Po mnenju poročevalke je treba v osnutku bolj jasno opredeliti povezave z drugimi področji 
politike. Tako je treba z rednimi pregledi zagotoviti, da uredba ni v nasprotju s cilji in 
standardi kakovosti okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) in njenimi hčerinskimi 
direktivami.
Prav tako je treba pri preverjanju aktivnih snovi in izdelkov upoštevati načela zaščite živali. 
To poleg zmanjšanja števila poskusov na sesalcih pomeni tudi usklajeno zbiranje in prosto 
razpoložljivost znanstvenih študij o alternativnih metodah preskušanja.

Načelo nadomestitve in primerjalna ocena

Poročevalka meni, da je treba nujno upoštevati načela ustreznih pravnih aktov, zlasti uredbe 
REACH in direktive o biocidih, za zmanjšanje tveganj in nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe 
pesticidov, pa uvesti načelo nadomestitve in primerjalno oceno, saj izvajanja ukrepov za 
zmanjšanje tveganj pri praktični uporabi pesticidov na kmetijskih površinah ni mogoče v 
zadostni meri nadzorovati.  
Nadomestitev ne pomeni le uporaba manj nevarnih namesto spornih aktivnih snovi, ampak v 
enaki meri upoštevanje alternativnih nekemičnih metod zatiranja in preprečevanja pri varstvu 
rastlin. To je v skladu z načelom tematske strategije, da se zmanjša odvisnost od uporabe 
kemično-sintetičnih pesticidov v kmetijstvu.
Za izpolnitev teh ciljev je treba olajšati registracijo proizvodov za naraven biološki nadzor, 
kot so na primer mikroorganizmi, virusni in feromonski pripravki. Po zaključku ustreznih 
raziskovalnih projektov omenjene snovi ne bi spadale na področje uporabe te uredbe, ampak 
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bi bile posebej urejene.  
Nadalje je treba v opredelitve in ukrepe dobre strokovne prakse in pravilnega ravnanja s 
pesticidi v tej uredbi vključiti cilje tematske strategije obvezne uvedbe standardov 
integriranega zatiranja škodljivcev in integrirane zaščite rastlin v kmetijstvu. Ti pogoji bi 
namesto leta 2014 že v letu 2012 postali obvezni sestavni del postopka registracije.

Registracija po območjih

Poročevalka meni, da vzpostavitev območij in registracija pesticidov po območjih glede na 
cilje uredbe ni smotrna, saj je ta pristop v nasprotju s členom 5 Pogodbe ES in zasnovo 
okvirne direktive o vodah.
Na eni strani razdelitev Evropske unije na poljubna območja ne ustreza prav nobenemu 
ekološkemu in naravnoprostorskemu merilu. Vodi v uvedbo meja, ki na primer ločujejo levi 
in desni breg Mozele na dve različni „pravni območji“. Ocenjevanje in obvladovanje tveganj 
se mora opirati na razlikovanju manjših naravnih enot in talno-podnebnih pogojev. Poleg tega 
bi morala vsaka država članica ohraniti možnost, da s svojimi standardi zaščite presega tiste, 
ki jih predpisuje Skupnost, ali da sprejema odločitve pri registraciji proizvodov, zato da lahko 
uresničuje cilje, ki si jih je zastavila v nacionalnih akcijskih programih o pesticidih, zdravju 
ali ukrepih za varstvo okolja. Nadalje bi morala imeti vsaka država članica možnost 
pogojevanja registracije s preverjanjem koristnosti, ki se izvede na podlagi posebnih 
nacionalnih pogojev.
Zato poročevalka predlaga, da se namesto poljubnih območij ohrani načelo vzajemnega 
priznavanja nacionalnih registracij, državam članicam pa omogoči uporabo nacionalnih ali 
regionalnih specifičnih določb v smislu načela subsidiarnosti.  

Ogrožene skupine

Načeloma poročevalka meni, da je treba določiti cilje za zaščito najšibkejših in najbolj 
občutljivih družbenih skupin. Poleg otrok, zarodkov in plodov, nosečnic in doječih mater 
spadajo v to skupino tudi profesionalni uporabniki, bližnji stanovalci, ljudje krhkega zdravja 
in bolni ljudje. Vse strategije pregledov in odločitev morajo upoštevati navedene družbene 
skupine ter sodobne znanstvene dosežke.
Nedavne raziskave ostankov pesticidov v hrani, zlasti v sadju in zelenjavi, so pokazale, da so 
mejne vrednosti do 200-krat višje od mejnih vrednosti, določenih v Direktivi 2006/215 o 
otroški hrani. V znanstvenih publikacijah so na zastrašljiv način prikazane nevrološke 
posledice, ki jih povzroča prisotnost pesticidov v hrani, zlasti v zgodnji otroški dobi (med 
drugim nižji inteligenčni kvocient pri otrocih). Ti izsledki so zbujajo zaskrbljenost. Skupnost 
je okrepila prizadevanja za boj proti debelosti in za uvedbo zdrave prehrane, zato bi bilo 
nesmiselno, da bi ljudje zaradi prevelike prisotnosti pesticidov uživali manj sadja in 
zelenjave. Pri postopkih registracije in označevanju je treba upoštevati zlasti omenjene 
ogrožene skupine.

Sodobni znanstveni izsledki

Politične in upravne odločitve morajo vedno temeljiti na sodobnih znanstvenih izsledkih. Zato 
je potrebno redno preverjanje vseh registracij aktivnih snovi. Poleg tega so odločilne tudi 
temeljne predpostavke za preverjanje in nadzor, na primer dovolj natančna in izvedljiva 
analitična dokazljivost aktivnih snovi in njihovih metabolitov v vseh ustreznih okoljskih 
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vzorcih ali podatkovnih mapah za vsa želena področja uporabe. V čim večji možni meri je 
treba zagotoviti prost dostop do znanstvenih ugotovitev, podatkov in poročil. Ugotovitve, 
pridobljene pri spremljanju snovi, bi morale privesti do prilagodljive registracije vsakega 
primera posebej, na primer pri ponovljeni prekoračitvi najvišjih dovoljenih ostankov snovi v 
živilih, vnosih v podtalnico itd. Poročevalka meni, da je za vzpostavitev povezave z 
registracijo potrebno obvezno spremljanje po registraciji, saj trenutno spremljanje praviloma 
ne zajema vseh v praksi uporabljenih aktivnih snovi, ustreznih metabolitov ali pomožnih 
snovi.
Poleg tega je treba upoštevati, da se pesticidi pogosto uporabljajo v mešanicah in se pojavljajo 
tudi kot večkratni ostanki ali v mešanih kontaminacijah v produktih in okoljskih vzorcih. Pri 
preverjanju registracije je treba na podlagi sodobnih ugotovitev upoštevati tudi možne 
kombinirane učinke. Če obstaja sum, da gre za kumulativne ali sinergijske učinke, je treba s 
preventivnim ukrepanjem za obvladovanje tveganj preprečiti nastanek nevarnosti, tudi če 
spoznanja niso dovolj jasna.

Merila za izključitev

Ker so številni primeri v preteklosti pokazali, da kljub strogim omejitvam ni mogoče v celoti 
izključiti izpostavljenosti nevarnim snovem, je treba opredeliti merila za izključitev na 
podlagi lastnosti snovi, zato da se vnaprej preprečijo morebitni neželeni učinki na zdravje 
ljudi in okolje. To načelo velja za snovi, ki so obstojne ali se kopičijo v okolju, živih 
organizmih ali prehranjevalni verigi ter imajo rakotvorne, mutagene in reproduktivno toksične 
lastnosti, kot tudi za snovi s hormonskimi, nevrotoksičnimi ali imunotoksičnimi učinki. Pri 
tem je treba v skladu s preventivnim varstvom okolja in zdravja opredeliti strožja merila od 
tistih, ki jih predvideva sedanji osnutek.

Transparentnost in konkurenca

Poročevalka meni, da je bistveno zagotoviti čim večjo transparentnost od registracije prek 
uporabe vse do potrošnika. Zato je treba informacije o registriranih aktivnih snoveh objavljati 
na spletnih straneh, objavljati pa je treba tudi informacije, pomembne za potrošnika (na 
primer podatke o ekotoksičnosti), iz postopka registracije in rezultate nadzora nad ostanki.
Poleg predlaganega predpisa o hranjenju podatkov o uporabi pesticidov poročevalka predlaga 
uvedbo prepustnice za pesticide, ki bi zagotavljala več transparentnosti in sledljivosti v 
prehranjevalni verigi. Tako se bo tudi v trgovini povečala konkurenca na področju zdravih 
živil, saj imajo potrošniki na koncu verige pravico vedeti, kateri pesticidi so bili v posameznih 
živilih uporabljeni.


