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PR_COD_2am

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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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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Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5



PE412.104v01-00 4/142 PR\740972SL.doc

SL



PR\740972SL.doc 5/142 PE412.104v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 
79/117/EGS in 91/414/EGS 
(11119/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0136(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11119/2008 – C6-0000/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0388),

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2008)0093),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

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

– ob upoštevanju členov 62 in 35 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2008),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

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

Predlog spremembe 1

Skupno stališče Sveta
Navedba sklicevanja 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 37(2) 
in 95 Pogodbe,

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

Or. en

                                               
1 Sprejeta besedila, 23.10.2007, P6_TA(2007)0445.
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Obrazložitev

Glede na uvodno izjavo 8 predloga Komisije je namen te uredbe zagotoviti visoko raven 
varovanja 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.
Člen 37 je bil uporabljen leta 1991, ko Pogodba še ni zagotavljala posebne pravne podlage 
za varovanje zdravja ljudi in okolja. Njegova uporaba na tem mestu ni več primerna.

Ponovna vložitev predloga spremembe 1 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Da bi čim bolje odstranili ovire pri 
trgovanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki 
so nastale zaradi različnih ravni 
varovanja v državah članicah, bi se morali 
s pričujočo uredbo določiti usklajeni 
predpisi za odobritev aktivnih snovi in 
dajanje fitofarmacevtskih sredstev v 
promet, vključno s predpisi za vzajemno 
priznavanje registracij in vzporedno 
trgovanje. Namen te uredbe je zato 
povečati prosti pretok teh sredstev in 
njihovo razpoložljivost v državah 
članicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen uredbe je v zadostni meri že obravnavan v uvodni izjavi 9.

Črta se novo besedilo Sveta.
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Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Namen te uredbe je med drugim
zagotoviti visoko raven varstva zdravja 
ljudi in živali in varovanja okolja ter hkrati 
varovati konkurenčnost kmetijstva 
Skupnosti. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti varstvu ranljivih skupin 
prebivalstva, vključno z nosečnicami, 
dojenčki in otroki. Veljati bi moralo 
previdnostno načelo, ta uredba pa bi 
morala zagotoviti, da industrija dokaže, da 
snovi ali sredstva, proizvedeni ali dani v 
promet, nimajo nobenega škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi ali živali ali 
nobenega nesprejemljivega vpliva na 
okolje.

(9) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali in 
varovanja okolja ter hkrati varovati 
konkurenčnost kmetijstva Skupnosti. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
varstvu ranljivih skupin prebivalstva, 
vključno z nosečnicami in doječimi 
materami, zarodki in plodovi, dojenčki in 
otroki. Veljati bi moralo previdnostno 
načelo, ta uredba pa bi morala zagotoviti, 
da industrija dokaže, da snovi ali sredstva, 
proizvedeni ali dani v promet, nimajo 
nobenega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi ali živali ali na okolje.

Or. en

Obrazložitev
Povezano s črtanjem uvodne izjave 8. 

Ta uvodna izjava opredeljuje celotni namen uredbe. Izraz „ranljive skupine“ je treba razširiti 
na doječe matere ter zarodke in plodove zaradi obravnave morebitnih razvojnih in 
nevrotoksičnih učinkov (gl. Grandjean P., Landrigran, P.: The Lancet, zvezek 368, št. 9553 
(2006), str. 2167).

Črtanje novega izraza, ki ga predlaga Svet, in delna ponovna vložitev predloga spremembe 5 
iz prve obravnave.

Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Snovi bi se smele vključiti v 
fitofarmacevtska sredstva le takrat, kadar 
se dokaže, da nedvomno koristijo rastlinski 

(10) Snovi bi se smele vključiti v 
fitofarmacevtska sredstva le takrat, kadar 
se dokaže, da nedvomno koristijo rastlinski 
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pridelavi in se ne pričakuje, da bi imeli
kakršenkoli škodljiv vpliv na zdravje ljudi 
ali živali ali kakršenkoli nesprejemljiv 
vpliv na okolje. Da se doseže enaka raven 
varstva v vseh državah članicah, bi bilo 
treba odločitev o sprejemljivosti ali 
nesprejemljivosti takšnih snovi na podlagi 
usklajenih meril sprejeti na ravni 
Skupnosti. Ta merila bi bilo treba 
uporabljati za prvo odobritev aktivne 
snovi na podlagi te uredbe. Za že 
odobrene aktivne snovi bi se ta merila 
morala uporabljati ob podaljšanju ali 
pregledu njihove odobritve.

pridelavi in je bilo ugotovljeno, da ne bodo 
imele nobenega škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi ali živali oziroma nobenega 
nesprejemljivega vpliva na okolje. Da se 
doseže visoka in identična raven varstva v 
vseh državah članicah, bi bilo treba 
odločitev o sprejemljivosti ali 
nesprejemljivosti takšnih snovi sprejeti na 
ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 7 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) Za uporabo načela „plača 
povzročitelj obremenitve“ bi morala 
Komisija preučiti, kako morajo 
proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev ali 
aktivnih snovi, ki jih fitofarmacevtska 
sredstva vsebujejo, ustrezno sodelovali pri 
obravnavi ali odpravi škode, ki jo zdravju 
ljudi ali okolju lahko povzroči uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 8 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 10 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10b) Zaradi preprečevanja poskusov na 
živalih bi bilo treba poskuse na 
vretenčarjih za namene te uredbe izvajati 
samo kot skrajni ukrep. S to uredbo in 
zakonodajo, ki uvaja zahteve po podatkih 
o aktivnih snoveh, fitofarmacevtskih 
sredstvih, varovalih in sinergistih, bi bilo 
treba poskuse na vretenčarjih čim bolj 
omejiti, se izogibati podvajanju poskusov 
ter spodbujati uporabo metod, pri katerih 
se ne uporabljajo živali, in inteligentnih 
strategij poskusov. Obstoječe rezultate 
poskusov na vretenčarjih bi si bilo treba v 
procesu razvijanja novih 
fitofarmacevtskih sredstev izmenjavati. V 
skladu z Direktivo 86/609 EGS z dne 24. 
novembra 1986 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o varstvu 
živali, ki se uporabljajo za preskusne in 
druge znanstvene namene1, je treba 
poskuse na vretenčarjih tudi nadomestiti, 
omejiti ali izpopolniti. Izvajanje te uredbe 
bi moralo, kolikor je mogoče, temeljiti na 
uporabi ustreznih alternativnih poskusnih 
metod. Komisija bi morala najpozneje do 
...* ponovno pregledati pravila o varstvu 
podatkov za rezultate poskusov na 
vretenčarjih in jih po potrebi spremeniti.
1 UL L 358, 18.12.1986, str. 1. 

* Sedem let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

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 morajo biti poskusi na živalih čim bolj omejeni, da 
se izvajajo le kot skrajni ukrep in da se spodbuja uporaba alternativ. To je tudi v skladu z 
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zahtevami iz uredbe REACH. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 6 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 10 c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10c) Treba bi bilo spodbujati razvoj 
poskusnih metod in vitro (v epruveti), pri 
katerih se ne uporabljajo živali, da bi 
pridobili varnostne podatke, ki bi bili bolj 
relevantni za ljudi kot rezultati študij na 
živalih, ki se trenutno uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 9 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 8

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

(15) Predvideti bi bilo 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.
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1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1. 

Or. en

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 za neposredno povratno informacijo, s 
katerim se lahko odobritev aktivne snovi spremeni ali umakne, in sicer v skladu z obstoječim 
mehanizmom za povratno informacijo v zvezi z Direktivo 2000/60/ES glede avtorizacije 
kemikalij (REACH). 

Ponovna vložitev predloga spremembe 11 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 9

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Nekatere aktivne snovi so lahko 
sprejemljive le, če se sprejmejo obsežni 
ukrepi za zmanjšanje tveganja. Takšne 
snovi bi bilo treba opredeliti na ravni 
Skupnosti kot možne snovi za zamenjavo. 
Države članice bi morale redno preverjati, 
ali se fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo takšne aktivne snovi, lahko 
nadomestijo s fitofarmacevtskimi sredstvi, 
ki vsebujejo aktivne snovi, za katere je 
potrebno manjše zmanjšanje tveganja.

(18) Nekatere aktivne snovi, ki zahtevajo 
posebno skrb in so trenutno odobrene, bi 
bilo treba na ravni Skupnosti in nacionalni 
ravni opredeliti kot možne snovi za 
zamenjavo. Države članice bi morale 
pregledovati fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo takšne aktivne snovi, da bi jih 
nadomestili s fitofarmacevtskimi sredstvi, 
ki vsebujejo aktivne snovi, za katere je 
potrebno znatno manjše zmanjšanje 
tveganja oziroma to sploh ni potrebno, ali 
z alternativnimi nekemičnimi kmetijskimi 
praksami in metodami za varstvo 
kulturnih rastlin. Če je rezultat 
preverjanja pozitiven, bi bilo treba aktivne 
snovi takoj nadomestiti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 14 iz prve obravnave.



PE412.104v01-00 12/142 PR\740972SL.doc

SL

Predlog spremembe 10

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 18 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale imeti 
pravico fitofarmacevtska sredstva 
prepovedati ali jih ne registrirati, zato da 
lahko upoštevajo svoje naravne, kmetijske 
ali podnebne posebnosti, ali če bi bila 
uporaba teh proizvodov v nasprotju z 
njihovim nacionalnim akcijskim načrtom 
za zmanjševanje tveganj, povezanih z 
uporabo pesticidov, in odvisnosti od nje, 
sprejetim v skladu z Direktivo 2008/.../ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov1*.
1 UL L …

* Opomba za UL: prosimo, vstavite številko in 
datum. 

Or. en

Obrazložitev

Države ne bi smele biti prisiljene, da v nasprotju s svojo nacionalno okoljsko in zdravstveno 
politiko sprejmejo pesticide, ki onesnažujejo podzemno vodo ali povzročajo nepotrebno 
tveganje ali nevarnost za ljudi, živali in okolje. Pred registracijo fitofarmacevtskega sredstva 
bi morale države članice imeti možnost, da upoštevajo regionalne razmere. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 15 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 11

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19) V nekaterih državah članicah so bile 
vzpostavljene ne-kemične kontrolne ali 
preventivne metode, ki so bistveno 
varnejše za zdravje ljudi, živali ali za 

(19) V nekaterih državah članicah so bile 
vzpostavljene ne-kemične kontrolne ali 
preventivne metode, ki so bistveno 
varnejše za zdravje ljudi in živali ter za 
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okolje, ter se splošno uporabljajo za 
določene namene. V izjemnih primerih bi 
moralo biti državam članicam dovoljeno, 
da pri dodeljevanju registracije za 
fitofarmacevtska sredstva uporabijo 
primerjalno oceno.

okolje, ter se splošno uporabljajo za 
določene namene. Državam članicam bi 
moralo biti dovoljeno, da pri dodeljevanju 
registracije za fitofarmacevtska sredstva 
uporabijo primerjalno oceno.

Or. en

Obrazložitev
V skladu z drugimi predlogi sprememb, sprejetimi v prvi obravnavi, bi morala obstajati 
možnost, da se pri kateri koli registraciji uporabi primerjalna ocena.

Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 12

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 19 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19a) Da bi spodbudili razvoj 
fitofarmacevtskih sredstev, je treba 
ustvariti spodbude za dajanje v promet 
sredstev z nizkim profilom tveganja ali 
profilom tveganja, manjšim od tistega, ki 
ga imajo sredstva, ki so že na trgu. Treba 
je določiti jasna in objektivna merila, 
katerim sredstvom se lahko določi tak 
profil.

Or. en

Obrazložitev

Predlog že vsebuje spodbude za uporabo sredstev z nizkim profilom tveganja, vendar v 
opredelitvi ni navedeno, katere snovi so upravičene do te oznake. Člen 22 vsebuje zelo široko 
opredelitev, ki se jo lahko razlaga zelo različno. Podjetja pa potrebujejo jasnost in pravno 
gotovost, zlasti zaradi dragih naložb v raziskave, povezanih z razvijanjem novih snovi.

Ponovna vložitev predloga spremembe 12 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 13

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Poleg aktivnih snovi lahko 
fitofarmacevtska sredstva vsebujejo 
varovala ali sinergiste, za katere bi bilo 
treba zagotoviti podobna pravila. Določiti
bi bilo treba tehnična pravila, potrebna za 
oceno takšnih snovi. Snovi, ki so zdaj na 
trgu, bi bilo treba oceniti šele po 
opredelitvi teh določb.

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

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s spremembo, ki jo poročevalec v členu 26 predlaga za sprejetje tega pregleda 
v postopku soodločanja. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 16 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 14

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 21

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(21) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi dodatke. Primerno je 
zagotoviti seznam dodatkov, ki se ne smejo 
vključiti v fitofarmacevtska sredstva.

(21) Fitofarmacevtska sredstva lahko 
vsebujejo tudi dodatke. Primerno je 
sprejeti pozitivni seznam dodatkov, ki se 
lahko vključijo v fitofarmacevtska 
sredstva, in razloge za to. Te informacije 
bi morale biti dostopne javnosti. Javnosti 
bi morale biti na voljo tudi podrobnosti o 
vseh dodatkih, ki jih vsebujejo 
fitofarmacevtska sredstva.

Or. en
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Obrazložitev

Javnost ima pravico do informacij o tveganju in morebitnih škodljivih učinkih dodatkov, zato 
morajo biti informacije o vseh dodatkih, ki jih vsebujejo pesticidni proizvodi, na voljo 
javnosti. Zanje ne velja poslovna zaupnost. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 17 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 15

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 23

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(23) Določbe, ki urejajo registracijo, 
morajo zagotavljati visok standard varstva. 
Zlasti pri izdaji registracije za 
fitofarmacevtska sredstva bi moral biti cilj 
varovanja zdravja ljudi ali živali in okolja 
pomembnejši kot cilj izboljšanja rastlinske 
pridelave. Še preden se fitofarmacevtska 
sredstva dajo v promet bi zato bilo treba 
dokazati, da nedvomno koristijo rastlinski 
pridelavi in nimajo nobenega škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi ali živali, vključno 
na zdravje ranljivih skupin, ali nobenega 
nesprejemljivega vpliva na okolje.

(23) Določbe, ki urejajo registracijo, 
morajo zagotavljati visok standard varstva. 
Zlasti pri izdaji registracije za 
fitofarmacevtska sredstva bi moral biti cilj 
varovanja zdravja ljudi ali živali in okolja 
ter vodnih virov pomembnejši kot cilj 
izboljšanja rastlinske pridelave. Še preden 
se fitofarmacevtska sredstva dajo v promet 
bi zato bilo treba dokazati, da nimajo 
nobenega škodljivega vpliva na zdravje 
ljudi, vključno z zdravjem ranljivih skupin, 
ali na zdravje živali ali nobenega 
nesprejemljivega vpliva na okolje in vodne 
vire. 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.

Or. en

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 in vodne vire ali so v nasprotju z njihovo nacionalno okoljsko in 
zdravstveno politiko in nacionalnim akcijskim načrtom za pesticide. Ponovna vložitev 
predloga spremembe 18 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 16

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26a) Za preprečitev nepotrebnega 
podvajanja dela, zmanjšanje upravnega 
bremena za industrijo in države članice 
ter za pospeševanje bolj usklajene 
dostopnosti do fitofarmacevtskih sredstev 
bi bilo 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. 

Or. en

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, podoben tistemu, ki je vključen v direktivo o biocidih.

Ponovna vložitev predloga spremembe 19 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 17

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26b) Dobro upravno sodelovanje med 
državami članicami bi bilo treba okrepiti 
na vseh stopnjah postopka registracije, 
evropska služba za pomoč uporabnikom 
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pa bi ga morala olajšati.

Or. en

Obrazložitev

Namesto obveznega vzajemnega priznavanja s pristopom po območjih bi bilo treba poudariti 
izmenjavanje podatkov med državami članicami, ob izogibanju podvojenim poskusom in s 
splošnim izboljšanjem sodelovanja med pristojnimi organi. Komisija bi lahko spodbujala 
takšno sodelovanje z ustanovitvijo službe za pomoč uporabnikom.

Ponovna vložitev predloga spremembe 295 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 18

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 30

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(30) V izjemnih primerih bi bilo 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 bi bilo treba pregledati 
na ravni Skupnosti.

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

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 20 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 19

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 31

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(31) Zakonodaja Skupnosti o semenih 
zagotavlja prosti pretok semen znotraj 
Skupnosti, ne določa pa posebnih določb o 

(31) Zakonodaja Skupnosti o semenih 
zagotavlja prosti pretok semen znotraj 
Skupnosti, ne določa pa posebnih določb o 



PE412.104v01-00 18/142 PR\740972SL.doc

SL

semenih, tretiranih s fitofarmacevtskimi 
sredstvi. Zato bi takšna določba morala biti 
vključena v to uredbo. V kolikor tretirana 
semena resno ogrožajo zdravje ljudi ali 
živali ali okolje, bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da sprejmejo 
zaščitne ukrepe.

semenih, tretiranih s fitofarmacevtskimi 
sredstvi. Zato bi takšna določba morala biti 
vključena v to uredbo. V kolikor tretirana 
semena ogrožajo zdravje ljudi ali živali ali 
okolje, bi moralo biti državam članicam 
omogočeno, da sprejmejo zaščitne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev
Izraz „resno ogrožajo“ je nejasen. Države članice bi morale imeti možnost, da v primeru 
vsakršne ogroženosti, ne le resne, sprejmejo ukrepe.  

Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 20

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 33

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja je
potrebna pravilna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju 
načel integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci. Svet bi moral v predpisane 
zahteve ravnanja iz Uredbe Sveta (ES) št. 
1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor v okviru skupne kmetijske politike 
in o uvedbi nekaterih shem podpor za 
kmete, vključiti načela integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci, vključno z 
dobro prakso varstva rastlin.

(33) Za zagotovitev visoke ravni 
zdravstvenega varstva ljudi in okolja bi 
bila potrebna pravilna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev v skladu z 
njihovo registracijo ob upoštevanju načel 
integriranega varstva rastlin pred škodljivci 
in dajanju prednosti nekemičnim in 
naravnim alternativam, kjer je to mogoče.
Svet bi moral v predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge III k Uredbi Sveta (ES) 
št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor v okviru skupne kmetijske politike 
in o uvedbi nekaterih shem podpor za 
kmete, vključiti načela integriranega 
varstva rastlin pred škodljivci, vključno z 
dobro prakso varstva rastlin in 
nekemičnimi metodami za zaščito rastlin, 
zatiranje škodljivcev in pridelavo 
kulturnih rastlin. Zato bi bilo treba
predvideti prehodno obdobje, v katerem 
bodo države članice lahko vzpostavile 
potrebne strukture, da se uporabnikom 
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fitofarmacevtskih sredstev omogoči 
uporaba načel integriranega varstva 
rastlin pred škodljivci in nekemičnih 
alternativ za zaščito rastlin ter zatiranje 
škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin.

Or. en

Obrazložitev

Vedno bi bilo treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini 
resnični preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je bolj v skladu s cilji trajnostnega varstva 
kulturnih rastlin kot zanašanje na kompleksne kemikalije, namenjene ubijanju rastlin, 
insektov ali drugih oblik življenja, ki se ne morejo uvrstiti med trajnostne. Države članice 
morajo spodbujati splošno sprejetje nekemičnih alternativ za varstvo rastlin, zatiranje 
škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 21 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 21

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 35

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Javnost bi morala 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 vlogami za 
registracijo.
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Ponovna vložitev predloga spremembe 22 iz prve obravnave.

.

Predlog spremembe 22

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 37

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(37) Študije so velika naložba. To 
naložbo bi bilo treba zaščititi, da se 
spodbudijo raziskave. Zato bi bilo treba 
študije, ki jih vlagatelj predloži državi 
članici, zaščititi pred uporabo drugega 
vlagatelja. Vendar pa bi ta zaščita morala 
biti časovno omejena, da se omogoči 
konkurenca. Prav tako bi morala 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.

(37) Študije so velika naložba. To 
naložbo bi bilo treba zaščititi, da se 
spodbudijo raziskave. Zato bi bilo 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 bi ta zaščita morala biti časovno 
omejena, da se omogoči konkurenca. Prav 
tako bi morala biti omejena na študije, ki 
so resnično nujne za regulativne namene, 
da se prepreči, da bi vlagatelji s 
predložitvijo novih študij, ki niso nujne, 
umetno podaljševali obdobje zaščite.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 23 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 23

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 38

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(38) Določiti bi bilo treba pravila za 
preprečevanje podvajanja preskusov in 
študij. Zlasti bi bilo treba prepovedati 

(38) Določiti bi bilo treba pravila za 
preprečevanje podvajanja preskusov in 
študij. Zlasti bi bilo treba prepovedati 
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ponovitve študij, ki vključujejo vretenčarje. 
V zvezi s tem bi bilo 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, bi morale države članice hraniti 
seznam teh študij, čeprav niso vključene v 
zgoraj navedeni sistem obveznega dostopa.

ponovitve študij, ki vključujejo vretenčarje. 
V zvezi s tem bi bilo 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, bi morale države članice vse take 
študije poslati Agenciji, tudi če niso 
vključene v zgoraj navedeni sistem 
obveznega dostopa. Agencija bi morala 
vzpostaviti osrednjo bazo podatkov za te 
študije.

Or. en

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. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 24 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 24

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 40

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(40) 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 

(40) 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, 
prebivalcev in navzočih oseb, ki bi lahko 
bili izpostavljeni fitofarmacevtskim 
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posebna pravila, ki upoštevajo posebne 
pogoje uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

proizvodom pri škropljenju kulturnih 
rastlin, potrošnikov rastlin in rastlinskih 
proizvodov ter okolja, primerno, da se na 
podlagi zakonodajnega predloga Komisije 
sprejme posebna zakonodaja, ki upošteva
posebne pogoje uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 25 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 25

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 43

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 28 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 26

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 43 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(43a) Izvajalci morajo imeti enake 
možnosti dostopa do trga, omogočiti je 
treba zlasti dejavnost malih in srednje 
velikih podjetij, da se kmetom zagotovi, da 
imajo na voljo dovolj varnih in 
učinkovitih fitofarmacevtskih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Različni izvajalci bi morali imeti enake pogoje dostopa do trga, kar bi spodbudilo inovacije in 
razvoj novih proizvodov ter izboljšanje obstoječih proizvodov. Enaki pogoji dostopa do trga 
bi koristili tudi konkurenčnosti trga, zaradi česar bi kmeti imeli na voljo več proizvodov. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 29 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 27

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 44

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(44) 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. Komisija bi 
morala sprejeti podobna pravila za 
spremljanje in nadzor v zvezi s 
skladiščenjem in uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki niso 

(44) 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 bi bilo treba na podlagi 
zakonodajnega predloga Komisije uvesti 
za skladiščenje in uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki niso 
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vključena v Uredbo (ES) št. 882/2004. vključena v Uredbo (ES) št. 882/2004.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 30 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 28

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 44 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(44a) Administrativno breme za kmete bi 
moralo biti čim manjše.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 31 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 29

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 45

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(45) Zagotoviti bi bilo treba čim boljšo 
uskladitev s preostalo zakonodajo 
Skupnosti, zlasti z Uredbo (ES) št. 
396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. februarja 2005 o mejnih 
vrednostih ostankov pesticidov v ali na 
hrani in krmi rastlinskega in živalskega 
izvora, ter zakonodajo Skupnosti o varstvu 
delavcev in kogar koli v zvezi z omejeno
uporabo in namernim sproščanjem gensko 

(45) Ukrepi iz te uredbe bi se morali 
uporabljati brez poseganja v obstoječo
zakonodajo Skupnosti, zlasti ne v
Direktivo 2008/.../ES [o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne 
rabe pesticidov], Direktivo 2000/60/ES, 
Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
23. februarja 2005 o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi 
rastlinskega in živalskega izvora2, ter 
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spremenjenih organizmov. zakonodajo Skupnosti o varstvu delavcev 
in kogar koli v zvezi z uporabo v zaprtih 
sistemih in namernim sproščanjem gensko 
spremenjenih organizmov.
 UL: prosimo, vstavite številko.
2 UL L 70, 16.3.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
178/2006 (UL L 29, 2.2.2006, str. 3).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti z vso povezano zakonodajo. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 32 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 30

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 53

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(53) Komisija bi morala biti zlasti 
pooblaščena za sprejemanje uredb glede 
zahtev za označevanje, nadzor in pravila
za pomožna sredstva, določitvi delovnega 
programa za varovala in sinergiste, 
vključno z zahtevami glede podatkov za 
slednje, uredb o odložitvi prenehanja 
obdobja odobritve, podaljšanju datuma za 
začasne registracije, določitvi zahtev po 
podatkih za vzporedno trgovanje, vključitvi 
dodatkov, kakor tudi spremembah uredb o 
zahtevah glede podatkov in enotnih načelih 
za ocenjevanje in registracijo ter 
spremembah prilog. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z njenim dopolnjevanjem z 
novimi nebistvenimi določbami, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(53) Komisija bi morala biti zlasti 
pooblaščena za odobritev aktivnih snovi, 
obnovitev ali pregled njihove odobritve, 
sprejetje usklajenih načinov določanja 
vrste in količine aktivnih snovi, varoval in 
sinergistov ter po potrebi ustreznih 
nečistoč in dodatkov, sprejetje podrobnih 
pravil, po katerih je dopustno izvzeti iz 
registracije fitofarmacevtska sredstva za 
raziskave in razvoj, in seznama odobrenih 
snovi ter za sprejemanje uredb glede 
zahtev za označevanje, pravil za pomožna 
sredstva, uredb o odložitvi prenehanja 
obdobja odobritve, podaljšanju datuma za 
začasne registracije, določitvi zahtev po 
podatkih za vzporedno trgovanje, vključitvi 
dodatkov, kakor tudi spremembah uredb o 
zahtevah glede podatkov in enotnih načelih 
za ocenjevanje in registracijo ter 
spremembah prilog. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
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med drugim z njenim dopolnjevanjem z 
novimi nebistvenimi določbami, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji. Povezan 
je z več predlogi sprememb, ki vsebujejo poziv k uporabi novega postopka. 

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 33 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 31

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 54

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(54) Zaradi učinkovitosti bi bilo treba 
običajne roke za regulativni postopek s 
pregledom skrajšati za sprejetje uredbe, ki 
prenehanje odobritve odloži za obdobje, ki 
zadošča za preučitev vloge.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skrajšanje rokov za odložitev prenehanja odobritve ni upravičeno.

Črtanje nove uvodne izjave, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 32

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 56

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(56) Prav tako je primerno, da se 
svetovalni postopek uporabi za sprejetje 

(56) Prav tako je primerno, da se 
svetovalni postopek uporabi za sprejetje 
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nekaterih izključno tehničnih ukrepov, 
zlasti tehničnih smernic, saj niso 
zavezujoče.

nekaterih izključno tehničnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Smernice so pomembne in bi jih bilo zato treba sprejeti z regulativnim postopkom.

Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 33

Skupno stališče Sveta
Člen 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 
pomožna sredstva in dodatke.

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 
pomožna sredstva in dodatke.

3. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi in živali ter 
okolja.
4. Ta uredba temelji na previdnostnem 
načelu in tako zagotavlja, da snovi ali 
izdelki, dani v promet, nimajo škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
5. Namen te uredbe je tudi uskladitev 
pravil o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet, da bi prišlo do 
uskladitve razpoložljivosti 
fitofarmacevtskih sredstev med kmeti v 
različnih državah članicah.
6. Državam članicam ne sme biti 
prepovedana uporaba previdnostnega 
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načela pri omejitvi ali prepovedi 
pesticidov.
7. Države članice lahko določijo območja 
brez pesticidov, ki so po njihovi presoji 
potrebna za varstvo virov pitne vode. Taka 
območja brez pesticidov lahko obsegajo 
celotno državo članico.
8. Države članice lahko prepovejo 
uporabo in trženje pesticidov, 
registriranih v EU, če se v merljivih 
količinah nahajajo izven koreninskega 
območja.

Or. en

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

Namen odstavka 6 je, da določbe te uredbe postanejo minimalni predpisi, s čimer lahko 
posamezne države članice še bolj napredujejo pri razvijanju pesticidov.

Odstavka 7 in 8 sta pomembna, saj zagotavljata, da se dosežki iz direktive o podzemni vodi 
zaradi varstva virov pitne vode prenesejo v to uredbo.

Ponovna vložitev predloga spremembe 34 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 34

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za snovi, 
vključno z mikroorganizmi, 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 sredstvih za 
biološki nadzor, se preneha uporabljati za 
mikroorganizme, viruse, feromone in 
biološka sredstva.



PR\740972SL.doc 29/142 PE412.104v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 35 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 35

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 37 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 36

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3) "pripravki" (3) "pripravki"



PE412.104v01-00 30/142 PR\740972SL.doc

SL

so mešanice dveh ali več snovi, namenjene 
uporabi kot fitofarmacevtska sredstva ali 
pomožna sredstva;

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

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 38 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 37

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4) "problematična snov" (4) "problematična snov"
je vsaka snov, ki ima škodljiv vpliv na 
ljudi, živali ali okolje in jo vsebuje 
fitofarmacevtsko sredstvo ali nastaja v 
njem v taki koncentraciji, da lahko 
povzroča nevarnost takšnega vpliva.

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

Takšne snovi med drugim vključujejo 
snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev 
kot nevarne v skladu z Direktivo Sveta 
67/548/EGS o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi in so prisotne v fitofarmacevtskem 
sredstvu v koncentraciji, zaradi katere bi 
to sredstvo veljalo za nevarnega v smislu 
člena 3 Direktive 1999/45/ES;

Takšne snovi med drugim vključujejo 
snovi, ki so razvrščene kot nevarne v 
skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in veljajo za 
nevarne v smislu člena 3 Direktive 
1999/45/ES;

Vsako snov, ki ima ali bi lahko imela 
rakotvorne, mutagene, nevrotoksične, 
imunotoksične, reproduktivno toksične ali 
genotoksične lastnosti, ali ki povzroča 
endokrine motnje, bi bilo treba 
obravnavati kot problematično snov;
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Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 39 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 38

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 40 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 39

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5) "rastline" (5) "rastline"

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Ponovna vložitev predloga spremembe 42 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 40

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 8

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

8) "dajanje v promet" 8) "dajanje v promet"

je razpolaganje 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, vendar ne 
vračilo prejšnjemu prodajalcu. Sprostitev v 
prosti promet na ozemlje Skupnosti se za 
namene te uredbe šteje za dajanje v 
promet;

je razpolaganje 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, vendar ne 
vračilo prejšnjemu prodajalcu. Sprostitev v 
prosti promet na ozemlje Skupnosti, pa 
tudi uvoz, se za namene te uredbe šteje za 
dajanje v promet;

Or. en

Obrazložitev

Tudi uvožena sredstva morajo ustrezati vsem zahtevam te uredbe.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 44 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 41

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 8 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(8a) "vzporedna trgovina"
je uvoz fitofarmacevtskega sredstva iz 
države članice, kjer je bilo sredstvo 
registrirano v skladu s pogoji iz Direktive 
91/414/EGS ali te uredbe, z namenom 
dajanja v promet v državi članici uvoznici, 
kjer je bilo to fitofarmacevtsko sredstvo ali 
identično referenčno sredstvo registrirano 
v skladu v skladu s pogoji iz Direktive 
91/414/EGS ali te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 45 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 42

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 8 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(8b) "uvoznik"
je oseba, ki fitofarmacevtska sredstva 
uvaža v komercialne namene;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 47 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 43

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) "majhno tveganje"
je tveganje, pri katerem je malo verjetno, 
da bi imelo škodljiv vpliv na ljudi, živali 
ali okolje;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 43 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 44

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 12 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12a) "zdravje"
pomeni stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja, ne 
le odsotnost bolezni ali obolelosti;

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba opredelitev zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, saj je povezana s 
ciljem in drugimi ustreznimi določbami te uredbe.

Ponovna vložitev predloga spremembe 48 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 45

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 12 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12b) "ranljive skupine"
so 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;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 49 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 46

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 15

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

15) "cona" črtano
zajema skupino držav članic, kakor je 
opredeljena v Prilogi I;
Za namene uporabe v rastlinjakih, za 
tretiranje po spravilu, za tretiranje 
praznih skladišč in tretiranje semen, cona 
pomeni vse cone, opredeljene v Prilogi I.

Or. en
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Obrazložitev

The proposed definition is misleading because it refers to zones in Annex I which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning. 
In addition, water management conditions can differ within the three proposed zones.
Reinstating first reading Amendment 52.

Predlog spremembe 47

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 15 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(15a) "integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci"
je natančno upoštevanje vseh 
razpoložljivih tehnik varstva pred 
škodljivci in nadaljnja vključitev ustreznih 
ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacije 
škodljivcev ter ohranjajo fitofarmacevtska 
sredstva in druge oblike posredovanja na 
ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, 
ki zmanjšuje tveganje za zdravje ljudi in 
okolje. Integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivci poudarja rast zdravih kulturnih 
rastlin s čim manjšimi motnjami v 
kmetijskih ekosistemih, saj daje prednost 
preventivnim ukrepom pri gojenju 
kulturnih rastlin, uporabi prilagojenih 
sort ter nekemičnim metodam varstva 
rastlin ter zatiranja škodljivcev in 
pridelave kulturnih rastlin;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev integriranega varstva rastlin pred škodljivci ne bi smela zajemati le varstva 
rastlin, temveč tudi vidike pridelave, povezane z izbiro prilagojenih sort, kolobarjenjem in 
hranilno strategijo, saj lahko ti občutno zmanjšajo porabo fitofarmacevtskih sredstev.
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Ponovna vložitev predloga spremembe 50 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 48

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 15 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(15b) "nekemične metode varstva 
rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave 
kulturnih rastlin"
je uporaba tehnik za zatiranje škodljivcev, 
ki nimajo kemijskih lastnosti. Nekemične 
metode varstva rastlin, zatiranja 
škodljivcev in pridelave kulturnih rastlin 
vključujejo kolobarjenje, fizični in 
mehanski nadzor ter uporabo naravnih 
plenilcev;

Or. en

Obrazložitev

Vedno bi bilo treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini 
resnični preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je bolj v skladu s cilji trajnostnega varstva 
kulturnih rastlin kot zanašanje na kompleksne kemikalije, namenjene ubijanju rastlin, 
insektov ali drugih oblik življenja, ki se ne morejo uvrstiti med trajnostne. Države članice 
morajo spodbujati splošno sprejetje nekemičnih alternativ za varstvo rastlin, zatiranje 
škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin.

Ponovna vložitev predloga spremembe 51 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 49

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16) "dobra praksa varstva rastlin" (16) "dobra praksa pri uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev"

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno razvrsti tretiranje zadevnih rastlin 
ali rastlinskih proizvodov s 

je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in 
časovno razvrsti tretiranje zadevne 
kulturne rastline s fitofarmacevtskimi 
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fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s 
pogoji njihove registrirane uporabe za 
zagotovitev sprejemljive učinkovitosti s 
čim manjšo količino, ki je potrebna, ob 
ustreznem upoštevanju lokalnih razmer ter
možnosti zatiranja s pomočjo ustreznih 
metod pridelave in bioloških sredstev;

sredstvi, v skladu s pogoji njihove 
registrirane uporabe za zagotovitev, da se 
uporabi le minimalna količina, ki je 
potrebna, ob ustreznem upoštevanju 
lokalnih razmer, potrebe po preprečevanju 
nastanka odpornosti, možnosti zatiranja s 
pomočjo ustreznih metod pridelave in 
bioloških sredstev in z dajanjem prednosti 
nekemičnim metodam varstva rastlin, 
zatiranja škodljivcev in pridelave 
kulturnih rastlin;

Or. en

Obrazložitev

Optimum efficacy is a biased term. It is therefore better to ensure that only the minimum 
quantity is used. Good Plant Protection Practice is much broader than the current definition 
that just includes considerations regarding the application of pesticides (see definition of 
Integrated Pest Management above). It is therefore necessary to clarify the definition as only 
referring to Plant Protection Products.

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management. 

To provide for optimum plant protection while minimising risks to human and animal health 
and to the environment, it is essential to avoid the build-up of resistance. If resistance occurs, 
this may create the need to use plant protection products with a greater impact on human and 
animal health and on the environment. Prevention of the build-up of resistance therefore 
needs to be included in the definition of good plant protection practice

Reinstatement of first reading Amendment 53.

Predlog spremembe 50

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19) "varstvo podatkov" (19) "varstvo podatkov"

je začasna pravica imetnika poročila o 
preskusu ali študiji, da prepreči uporaba 

zajema podatke v okviru poročila o 
poskusu ali študiji, razen tistih, ki 
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poročila v korist drugega vlagatelja; vsebujejo poskuse na vretenčarjih, ter o 
drugih poskusih ali študijah, ki lahko 
preprečijo poskuse na živalih, in se 
uporablja, kadar ima imetnik pravico 
preprečiti uporabo teh podatkov v korist 
druge osebe;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 55 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 51

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19a) "država članica poročevalka"
je država članica, ki privoli v prevzem 
odgovornosti za oceno aktivnih snovi ali 
varoval ali sinergistov. Zahteva se, da 
država članica to nalogo izvede strokovno 
ter v določenem roku objavi poročilo o 
presoji vplivov;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna bi bila opredelitev države članice poročevalke.

Ponovna vložitev predloga spremembe 56 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 52

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19b) "poskusi in študije"
pomeni raziskovanje ali eksperiment, 
katerega namen je določiti lastnosti in 
obnašanje aktivne snovi ali 
fitofarmacevtskih sredstev, napovedati 
izpostavljenost aktivnim snovem in/ali 
njihovim ustreznim metabolitom, določiti 
varne ravni izpostavljenosti in vzpostaviti 
pogoje za varno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 57 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 53

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

V oceni aktivne snovi se najprej ugotovi, 
ali so izpolnjena merila za odobritev iz 
točk 3.6.2 do 3.6.4 in 3.7 Priloge II. Če so 
ta merila izpolnjena, se ocenjevanje 
nadaljuje in ugotavlja, ali so izpolnjena 
druga merila iz točk 2 in 3 Priloge II za 
odobritev,.

V oceni aktivne snovi se najprej ugotovi, 
ali so izpolnjena merila za odobritev iz 
točk 3.6.2 do 3.6.5 in 3.7 Priloge II. Če so 
ta merila izpolnjena, se ocenjevanje 
nadaljuje in ugotavlja, ali so izpolnjena 
druga merila iz točk 2 in 3 Priloge II za 
odobritev,.

Or. en
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Obrazložitev

Pri oceni je treba najprej obravnavati vsa merila za izključitev, vključno z lastnostmi 
endokrinih motilcev hormonov iz točke 3.6.5 Priloge II. 

Predlog spremembe k novemu odstavku, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 54

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2 – točka (a)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

(a) nimajo škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, zlasti na zdravje uporabnikov, ki so 
v neposrednem stiku s proizvodi, 
prebivalcev, navzočih oseb in ranljivih 
skupin, ali zdravje živali, ob upoštevanju 
ugotovljenih kumulativnih in sinergijskih 
učinkov, kadar so metode za ocenjevanje 
takšnih učinkov na voljo, ali vplivov na 
podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba vse skupine, ki so posebej ogrožene. Če so na voljo metode za oceno 
kumulativnih in sinergijskih učinkov, bi jih bilo treba uporabiti, ne pa čakati, da bo o njih 
dosežen dogovor, saj bi to lahko privedlo do neskončnih zamud.
Ponovna vložitev predloga spremembe 296 iz prve obravnave in besedila iz predloga 
Komisije. 

Predlog spremembe 55

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) nimajo nobenega nesprejemljivega 
vpliva na okolje.

(b) nimajo nobenega nesprejemljivega 
vpliva na okolje ob upoštevanju 
kumulativnih in sinergijskih vplivov ter 
vseh zadevnih načinov izpostavljenosti 
organizmov v okolju; Agencija za varnost 
hrane predstavi metode za ocenjevanje 
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takšnih učinkov;

Or. en

Obrazložitev

Ocena mora odražati realno situacijo, vključno z morebitnimi kumulativnimi in sinergijskimi 
učinki. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 255 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 56

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Za merjenje ostankov, ki so pomembni s 
toksikološkega, eko-toksikološkega, 
okoljskega vidika in vidika pitne vode, se 
uporabljajo splošno razširjene metode. 
Analitski standardi morajo biti splošno 
dostopni.

Za merjenje ostankov vseh odobrenih 
snovi se uporabljajo splošno razširjene 
standardizirane metode, ki so dovolj 
občutljive za določanje tehnično 
zaznavnih količin, ki bi lahko bile prisotne 
v kakršnih koli okoljskih in bioloških 
medijih. Vsebnost ostankov se določa z 
ustaljenimi multirezidualnimi metodami, 
kot jih uporabljajo referenčni laboratoriji 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Given the risks and adverse impacts of pesticides use, there should be methods in general use 
to measure residues of all authorized substances. These methods need to be sufficiently 
sensitive with respect to any technically detectable levels that could be present in any 
environmental and biological media. This includes any particles, droplets and vapours 
present in the air , residues transported on pollen or crop dust (e.g. at harvest), spreading of 
contaminated soil, long-range transportation of pesticides, as well as residues in water, food 
and feed etc.

This amendment introduces two dimensions into this article. Firstly, that for all authorised 
pesticides there shall be methods available to identify residues. This is currently not the case, 
as standard laboratory equipment is capable of identifying only a limited number of 
substances’ residues. Secondly, the methods used to assess health effects should be 
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sufficiently sensitive, with respect to levels of concern in various environmental and 
biological media, in order not to overlook effects that are not detected by methods in general 
use.

Reinstating first reading Amendment 62.

Predlog spremembe 57

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 3 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

(b) nima takojšnjega ali zapoznelega 
škodljivega vpliva na zdravje ljudi, zlasti 
zdravje prebivalcev, navzočih oseb in 
ranljivih skupin, ali na zdravje živali 
neposredno ali prek pitne vode (ob 
upoštevanju snovi, nastalih pri obdelavi 
pitne vode), hrane, krme ali zraka,
vključno z lokacijami, oddaljenimi od 
kraja uporabe snovi zaradi prenosu na 
velike razdalje, ali posledic na delovnem 
mestu ali preko drugih neposrednih 
vplivov, ob upoštevanju ugotovljenih 
kumulativnih in sinergijskih vplivov, kadar 
so metode za ocenjevanje takšnih vplivov 
na voljo; ali vpliva na površinsko in
podzemno vodo;

Or. en

Obrazložitev

Zaščititi je treba vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom, vključno s 
prebivalci, ki so lahko redno izpostavljeni pesticidom iz različnih virov. 

Pogosto traja zelo dolgo, preden pride do dogovora o metodah. Če so na voljo metode za 
oceno kumulativnih in sinergijskih učinkov, bi jih bilo treba uporabiti. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 297 iz prve obravnave in besedila iz predloga 
Komisije. 
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Predlog spremembe 58

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 3 – točka (e)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

(i) usode in obnašanja teh sredstev v 
okolju, zlasti onesnaženja površinskih 
voda, rečnih ustij in obalnih vod, 
podzemne vode, zraka in tal;

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

(ii) njenega vpliva na neciljne vrste; (ii) njenega vpliva na neciljne vrste, med 
drugim na njihovo vedenje;

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost.

(iii) njenega vpliva na biološko 
raznovrstnost in ekosistem;

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

Or. en

Obrazložitev

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects should be taken into account as far as possible.
Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range 
environmental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.

Too often mortality alone is studied and not effects on behaviour. This must therefore be 
specified.

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in 
many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that 
they migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving 
pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in 
contaminated areas could bring about the extinction of those species.

Reinstating first reading Amendment 64.
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Predlog spremembe 59

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

7. Z odstopanjem od odstavka 1 ter če je 
na podlagi dokumentiranih dokazov 
aktivna snov potrebna za nadzor resne 
nevarnosti za zdravje rastlin, ki je ni 
mogoče obvladati na drugačen način, se 
takšna aktivna snov lahko odobri za 
omejeno obdobje, ki ni daljše od petih let, 
čeprav ne izpolnjuje meril iz točk 3.6.3, 
3.6.4, 3.6.5 ali 3.8.2 Priloge II, če za 
uporabo aktivne snovi veljajo ukrepi za 
zmanjšanje tveganja, ki zagotovijo 
najmanjšo možno izpostavljenost človeka 
in okolja. Za te snovi se mejne vrednosti 
ostankov določijo v skladu z Uredbo (ES) 
št. 396/2005.

črtano

Odstopanje se ne uporablja za aktivne 
snovi, ki so ali morajo biti razvrščene v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS kot 
rakotvorne iz kategorije 1 ali strupene za 
razmnoževanje iz kategorije 1.

Or. en

Obrazložitev

Kmetijstvo, pri katerem bi bile za nadzor resne nevarnosti za zdravje potrebne snovi, ki so 
rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje in spadajo v kategoriji 1 in 2 navedenih 
snovi, je v svojem temelju zgrešeno. Za odstopanja od meril za izključitev ni nobenega 
razloga. 

Črtanje novega odstavka, ki ga je predlagal Svet.
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Predlog spremembe 60

Skupno stališče Sveta
Člen 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 4a
Poskusi na živalih

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

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 66 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 61

Skupno stališče Sveta
Člen 6 – točka (i a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(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;

Or. en

Obrazložitev

Načine uporabe, ki niso v skladu z dobro prakso, kot je integrirano varstvo pred škodljivci, je 
treba omejiti.
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Ponovna vložitev predloga spremembe 68 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 62

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Agencija je odgovorna za usklajevanje 
postopka odobritve.
Pri tem se Agencija zanaša na pristojne 
organe držav članic.

1. Proizvajalec aktivne snovi predloži 
državi članici, v nadaljnjem besedilu 
"država članica poročevalka", zahtevek 
za odobritev aktivne snovi ali za 
spremembo pogojev za odobritev skupaj s 
povzetkom in popolno dokumentacijo, 
kakor je določeno v členu 8(1) in (2), 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.

Proizvajalec aktivne snovi predloži 
Agenciji zahtevek za odobritev aktivne 
snovi ali za spremembo pogojev za 
odobritev skupaj s popolno dokumentacijo 
in njenim povzetkom, kakor 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 prejetih zahtevkih obvesti 
pristojne organe držav članic.

Združenje proizvajalcev, ki ga imenujejo 
proizvajalci za zagotovitev skladnosti s to 
uredbo, lahko predloži skupni zahtevek.

Država članica lahko izbere aktivno snov, 
za katero je Agencija prejela zahtevek za 
odobritev, da tako postane država članica 
poročevalka.

Zahtevek preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, razen če s preučitvijo 
soglaša druga država članica.

Če dve ali več držav članic izrazijo interes 
za vlogo države članice poročevalke in se 
ne morejo dogovoriti, katera bo prevzela 
to pristojnost, se država članica 
poročevalka določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 79(3).
Odločitev temelji na objektivnih merilih, 
kot so geografski, kmetijski in podnebni 
pogoji, zlasti glede ciljnih organizmov, 
izvajanja in nepristranskosti pristojnega 
organa ter referenčnega laboratorija ter 
in odsotnosti interesov, povezanih s 
proizvodnimi podjetji.

Or. en
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Obrazložitev

Industrijski sektor ne bi smel imeti pravice do izbire države članice poročevalke. Zahtevke bi 
bilo treba poslati Agenciji, države članice pa bi se morale med seboj dogovoriti, katera od 
njih bo postala država članica poročevalka. Nesoglasja bi bilo treba reševati s postopkom 
komitologije na podlagi objektivnih meril.

Ponovna vložitev predloga spremembe 69 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 63

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Fizična ali pravna oseba s stalnim 
bivališčem oziroma sedežem zunaj 
Skupnosti, ki vloži zahtevek, imenuje 
fizično ali pravno osebo s stalnim 
bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, 
da kot njen edini zastopnik izpolnjuje 
obveznosti proizvajalcev v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Člen 70 te uredbe zahteva, da izpolnjevanje ukrepov v skladu s to uredbo ne posega v splošno 
civilno in kazensko odgovornost proizvajalca v državah članicah. Predlog spremembe si 
prizadeva za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce, tudi za tiste, ki 
imajo sedež izven Skupnosti. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 70 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 64

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1b. Zahtevek lahko oceni več držav skupaj 
po sistemu skupnega poročanja. 
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Or. en

Obrazložitev

Enaka določba se uporablja tudi pri ocenah v skladu z Direktivo 91/414/EGS in pomembno 
vpliva na hitrost in kakovost poročil o oceni aktivnih snovi. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 71 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 65

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj 
v skladu s členom 63 zaprosi, da nekatere 
informacije in nekateri deli dokumentacije 
ostanejo zaupni, in informacije fizično loči.

2. Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj 
v skladu s členom 63 zaprosi, da nekatere 
informacije in nekateri deli dokumentacije 
ostanejo zaupni, in informacije fizično loči. 
Za vsak dokument ali del dokumenta 
pojasni, zakaj ga je treba obravnavati kot 
zaupnega.

Or. en

Obrazložitev

Vse prošnje za zaupnost morajo biti ustrezno utemeljene.

Ponovno se vloži besedilo iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 66

Skupno stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) za vsako točko zahtev po podatkih o 
fitofarmacevtskih sredstvih povzetke in 
rezultate preskusov in študij, ime njihovega 
lastnika ter osebe ali ustanove, ki je 
izvajala preskuse in študije, ki so povezani 
z ocenjevanjem meril iz člena 4(2) in (3) za 

(c) za vsako točko zahtev po podatkih o 
fitofarmacevtskih sredstvih povzetke in 
rezultate preskusov in študij, ime njihovega 
lastnika ter osebe ali ustanove, ki je 
izvajala preskuse in študije, ki so povezani 
z ocenjevanjem meril iz člena 4(2) in (3) za 
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eno ali več fitofarmacevtskih sredstev, 
reprezentativnih za rabo iz točke (a), ob 
upoštevanju dejstva, da lahko manjkajoči 
podatki v dokumentaciji, kakor je določeno 
v odstavku 2 tega člena, ki so rezultat 
predlaganega omejenega obsega 
reprezentativnih rab aktivne snovi, 
privedejo do omejitev odobritve;

eno ali več fitofarmacevtskih sredstev, 
reprezentativnih za rabo iz točke (a), ob 
upoštevanju dejstva, da manjkajoči podatki 
v dokumentaciji, kakor je določeno v 
odstavku 2 tega člena, ki so rezultat 
predlaganega omejenega obsega 
reprezentativnih rab aktivne snovi, 
privedejo do omejitev odobritve;

Or. en

Obrazložitev
Dokumentacija z manjkajočimi podatki privede do omejitev odobritve.

Kompromisna formulacija glede na predlog spremembe 74 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 67

Skupno stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 75 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 68

Skupno stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Vlagatelj dokumentaciji priloži vso 
strokovno pregledano javno dostopno 
znanstveno literaturo o aktivnih snoveh in 
njihovih metabolitih v zvezi z negativnimi 
stranskimi učinki na zdravje, okolje in 
neciljne vrste. 

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelj mora zbrati in povzeti vso razpoložljivo znanstveno literaturo o posamezni snovi. To 
bo koristilo nepričakovanim učinkom pri čebelah, ki jih ocena tveganja ne zazna, so pa 
vsestransko dokumentirani v znanstveni literaturi.

Ponovna vložitev predloga spremembe 78 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 69

Skupno stališče Sveta
Člen 11 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. V dvanajstih mesecih po datumu 
uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Komisiji – s kopijo Agenciji –
predloži poročilo, v nadaljnjem besedilu: 
"osnutek poročila o oceni", v katerem 
oceni, ali je verjetno, da bo aktivna snov 
izpolnila merila za odobritev iz člena 4.

1. Država članica poročevalka lahko 
začne z ocenjevanjem poročil o poskusih 
in študijah, takoj ko jih predloži vlagatelj, 
med drugim tudi pred datumom uradnega 
obvestila iz prvega pododstavka člena 
9(3). V dvanajstih mesecih po datumu 
uradnega obvestila iz prvega pododstavka 
člena 9(3) država članica poročevalka 
pripravi in Komisiji – s kopijo Agenciji –
predloži poročilo (v nadaljnjem besedilu: 
"osnutek poročila o oceni"), v katerem 
oceni, ali je verjetno, da bo aktivna snov 
izpolnila merila za odobritev iz člena 4.

Or. en
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Obrazložitev

Začetek ocenjevanja razpoložljivih informacij še preden je dokumentacija popolna bo 
pospešilo dostop novih in inovativnih sredstev v promet. 

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 80 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 70

Skupno stališče Sveta
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Če se v skladu s členom 4(1) v okviru 
ocene ugotovi, da merila za odobritev iz 
točk 3.6.2 do 3.6.4 in 3.7 Priloge II niso 
izpolnjena, je osnutek poročila o oceni 
omejen na te dele ocene.

Če se v skladu s členom 4(1) v okviru 
ocene ugotovi, da merila za odobritev iz 
točk 3.6.2 do 3.6.5 in 3.7 Priloge II niso 
izpolnjena, je osnutek poročila o oceni 
omejen na te dele ocene.

Or. en

Obrazložitev

Pri oceni je treba obravnavati vsa merila za izključitev, vključno z lastnostmi endokrinih 
motilcev hormonov iz točke 3.6.5 Priloge II. 

Predlog spremembe k novemu odstavku, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 71

Skupno stališče Sveta
Člen 11 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Če država članica poročevalka potrebuje 
dodatne študije, določi rok, v katerem jih 
mora vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica poročevalka. Dodatno 
obdobje ni daljše od šestih mesecev in 
preneha, ko država članica poročevalka 
prejme dodatne informacije. O tem 
ustrezno obvesti Komisijo in Agencijo.

3. Če država članica poročevalka potrebuje 
dodatne študije, določi rok, v katerem jih 
mora vlagatelj predložiti. V tem primeru se 
obdobje dvanajstih mesecev podaljša za 
dodatno časovno obdobje, ki ga odobri 
država članica poročevalka. Dodatno 
obdobje ni daljše od šestih mesecev in 
preneha, ko država članica poročevalka 
prejme dodatne informacije. O tem 
ustrezno obvesti Komisijo in Agencijo.
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Pri predložitvi dodatnih informacij 
vlagatelj hkrati vloži morebitne zahtevke 
za varstvo podatkov v skladu s členom 59. 
Uporablja se člen 7(2).

Če ob koncu dodatnega obdobja vlagatelj 
ne predloži dodatnih študij ali informacij, 
država članica poročevalka obvesti 
vlagatelja, Komisijo in Agencijo ter 
manjkajoče elemente navede v oceni, 
vključeni v osnutek poročila o oceni.

Če ob koncu dodatnega obdobja vlagatelj 
ne predloži dodatnih študij ali informacij, 
država članica poročevalka obvesti 
vlagatelja, Komisijo in Agencijo, da 
zahtevek ni sprejemljiv.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je tudi mehanizem, s katerim se zahteva varstvo podatkov za dodatne informacije.
Zaradi skladnosti s podobnimi določbami v členih 9(2), 37(1) in 48(3) bi morala država 
članica poročevalka v primeru, ko vlagatelj po preteku dodatnega obdobja še vedno ni 
predložil dodatnih informacij, zahtevek razglasiti za nesprejemljiv.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 80 iz prve obravnave in predlog spremembe k 
novemu odstavku, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 72

Skupno stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. V šestih mesecih po prejemu sklepa 
Agencije Komisija Odboru iz člena 79(1) 
predloži poročilo, v nadaljnjem besedilu: 
"poročilo o pregledu", in osnutek uredbe, 
ob upoštevanju osnutka poročila o oceni, ki 
ga oblikuje država članica poročevalka, in 
sklepa Agencije.

1. V treh mesecih po prejemu sklepa 
Agencije Komisija Odboru iz člena 79(1) 
predloži poročilo (v nadaljnjem besedilu: 
"poročilo o pregledu"), in osnutek uredbe, 
ob upoštevanju osnutka poročila o oceni, ki 
ga oblikuje država članica poročevalka, in 
sklepa Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne potrebuje pol leta, da sestavi poročilo o dokumentaciji, ki je že bila v celoti 
pregledana. Postopek je treba pospešiti.
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Ponovna vložitev predloga spremembe 86 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 73

Skupno stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Vlagatelj ima možnost, da predloži 
pripombe na poročilo o pregledu.

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

Poročilo o pregledu se objavi in posreduje 
Evropskemu parlamentu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je povečati preglednost postopka.

Za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja je priporočljivo čim bolj 
skrajšati postopek odobritve za nove aktivne snovi, varovala, sinergiste in dodatke (brez 
poseganja v merila za ocenjevanje). To bo omogočilo hitrejši začetek uporabe novih 
fitofarmacevtskih sredstev z manjšim učinkom na zdravje ljudi in živali ter na okolje. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 87 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 74

Skupno stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 2 – uvod in točka (a)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Na podlagi poročila o pregledu, drugih 
dejavnikov, povezanih z obravnavano 
zadevo, in previdnostnega načela, kadar so 
pogoji iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 
178/2002 relevantni, se uredba sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 79(3), če:

2. Na podlagi poročila o pregledu, drugih 
dejavnikov, povezanih z obravnavano 
zadevo, in previdnostnega načela, kadar so 
pogoji iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 
178/2002 relevantni, se uredba z ustrezno 
utemeljitvijo sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 79(4), če:

(a) je aktivna snov odobrena pod pogoji in (a) je aktivna snov odobrena pod pogoji in 
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omejitvami iz člena 6, kjer je to primerno; omejitvami iz člena 6, kjer je to primerno, 
in vključena v Prilogo IIa;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji. Treba je 
povečati preglednost postopka, zato je treba ohraniti vključitev odobrenih snovi v prilogo 
uredbe.

Ponovna vložitev predloga spremembe 88 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 75

Skupno stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Odobrene aktivne snovi se vključijo v 
uredbo iz člena 78(3), ki vsebuje seznam 
že odobrenih aktivnih snovi. Komisija 
vodi seznam odobrenih aktivnih snovi, ki 
je javnosti na voljo v elektronski obliki.

4. Komisija vodi posodobljen seznam 
odobrenih aktivnih snovi v Prilogi IIa in ta 
seznam objavi na internetu.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 89 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 76

Skupno stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Obnovitev odobritve velja največ 
petnajst let. Odobritev aktivne snovi iz 
člena 4(7) se lahko obnovi za obdobje

2. Odobritev se lahko enkrat ali večkrat
obnovi za največ deset let.



PE412.104v01-00 56/142 PR\740972SL.doc

SL

največ petih let.

Or. en

Obrazložitev

V predlaganem besedilu podaljšanje registracije, o čemer odločajo države članice, sledi 
obnovitvi odobritve aktivne snovi (člen 43(5)). 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 9).

Ponovna vložitev predloga spremembe 90 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 77

Skupno stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Zahtevek iz člena 14 proizvajalec 
aktivne snovi predloži državi članici, pri 
čemer pošlje en izvod drugim državam 
članicam, Komisiji in Agenciji, in sicer 
najpozneje tri leta pred iztekom prve 
odobritve.

1. Zahtevek iz člena 14 proizvajalec 
aktivne snovi predloži ustrezni državi 
članici, pri čemer pošlje en izvod drugim 
državam članicam, Komisiji in Agenciji, in 
sicer najpozneje tri leta pred iztekom prve 
odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 91 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 78

Skupno stališče Sveta
Člen 18 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) potrebne podatke, ki jih je treba 
predložiti;

(b) navedbo o podatkih, ki jih je treba 
predložiti, vključno z ukrepi za omejitev 
poskusov na živalih, zlasti z uporabo 
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metod, pri katerih se ne uporabljajo živali, 
in inteligentnih strategij preskušanja;

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 92 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 79

Skupno stališče Sveta
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Uredba se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 79(3), če:

1. Uredba se z ustrezno utemeljitvijo
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 79(4), če:

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 94 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 80

Skupno stališče Sveta
Člen 20 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve to dovoljujejo, se z uredbo iz 
odstavka 1 zagotovi prehodno obdobje, ki 
ni daljše od enega leta, za dajanje v 
promet, ter dodatno prehodno obdobje, ki 
ni daljše od enega leta, za odstranjevanje, 
shranjevanje in uporabo obstoječih zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev.

2. Kadar razlogi za zavrnitev obnovitve 
odobritve ne zadevajo varovanja zdravja 
in okolja, se z uredbo iz odstavka 1 
zagotovi prehodno obdobje za porabo
zalog zadevnih fitofarmacevtskih sredstev, 
ki ni daljše od enega leta. Proizvajalci po 
tem obdobju zagotovijo varno odstranitev 
preostalih zalog.



PE412.104v01-00 58/142 PR\740972SL.doc

SL

V primeru preklica odobritve ali če 
odobritev ni obnovljena zaradi neposredne
zaskrbljenosti glede zdravja ljudi ali živali 
ali okolja, se zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo nemudoma umakne s trga.

V primeru preklica odobritve ali če 
odobritev ni obnovljena zaradi 
zaskrbljenosti glede zdravja ljudi ali živali 
ali okolja, se zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo nemudoma umakne s trga.

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje enega leta se lahko odobri samo v primeru, če razlogi za neobnovitev 
odobritve niso povezani z varovanjem zdravja in okolja. Proizvajalci bi morali po tem 
obdobju zagotoviti varno odstranitev svojih sredstev. Kadar odobritev fitofarmacevtskega 
sredstva ni bila obnovljena zaradi zaskrbljenosti glede zdravja ljudi ali živali ali okolja, je 
treba to sredstvo nemudoma umakniti s trga.

Ponovna vložitev predloga spremembe 95 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 81

Skupno stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi. Upošteva lahko 
zahtevo države članice za pregled 
odobritve aktivne snovi.

1. Komisija lahko kadar koli pregleda 
odobritev aktivne snovi in ustrezno
upošteva zahteve za pregled s strani držav 
članic, Evropskega parlamenta in drugih 
zainteresiranih strani, na podlagi 
najnovejših znanstvenih dognanj in 
tehničnih dosežkov ter spremljanja 
podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednosti postopka in za uskladitev predloga s previdnostnim načelom. 
Predlog spremembe si tudi prizadeva zagotoviti, da bi odločitve upoštevale najnovejša 
znanstvena dognanja in tehnične dosežke, kot je določeno v členu 4(1) predlaganega besedila, 
in načelo, da je treba zagotoviti visok standard varstva, kot je določeno v uvodni izjavi 9. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 97 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 82

Skupno stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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.

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 98 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 83

Skupno stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.  Če Komisija ugotovi, da snov ne 
izpolnjuje več meril za odobritev iz člena 4 
ali da niso bile predložene zahtevane 
dodatne informacije v skladu s členom 6(f), 
se v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 79(3) sprejme Uredba o prenehanju 
ali spremembi odobritve.

3.  Če Komisija ugotovi, da snov ne 
izpolnjuje več meril za odobritev 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 79(4) sprejme Uredba 
o prenehanju ali spremembi odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.  
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Ponovna vložitev predloga spremembe 99 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 84

Skupno stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 79(4) te 
uredbe sprejme uredba o prenehanju ali 
spremembi odobritve.

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 100 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 85

Skupno stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

To odstopanje se ne uporablja za aktivne 
snovi, razvrščene v skladu z Direktivo 
67/548/EGS kot:
– rakotvorne,
– mutagene,
– strupene za reprodukcijo,
– kemikalije, ki povzročajo 
preobčutljivost,
ali snovi, ki so razvrščene kot:
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– obstojne z razpolovno dobo, ki traja več 
kot 60 dni,
– snovi, ki povzročajo endokrine motnje, s 
seznama EU snovi, za katere se sumi, da 
povzročajo endokrine motnje,
– strupene,
– bioakumulativne in težko razgradljive.
Komisija najkasneje ...* pregleda in po 
potrebi določi merila za obravnavo 
aktivnih snovi kot snovi z majhnim 
tveganjem ter po potrebi poda predloge.
___________________

* eno leto po začetku veljavnosti te direktive

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba jasna in objektivna merila za opredelitev snovi, ki se lahko označijo kot 
snovi z nizkim tveganjem, kar pa v predlogu ni opredeljeno. Da bi spodbudili raziskave manj 
škodljivih snovi in izdelkov, je treba podjetjem zagotoviti jasnost in pravno varnost glede 
tega, kaj točno pomenijo aktivne snovi z majhnim tveganjem. Tu našteta merila so deloma 
prevzeta iz direktive o biocidnih pripravkih, 98/8/ES. Po teh merilih bi se od 25 do 30 % 
aktivnih snovi obravnavalo kot aktivne snovi z majhnim tveganjem.

Ponovna vložitev predloga spremembe 102 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 86

Skupno stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Ne glede na določbe člena 5 se aktivne 
snovi, ki temeljijo na bioloških sredstvih 
in ki izpolnjujejo merila iz člena 4, odobri 
za največ 15 let, kadar se pričakuje, da 
bodo fitofarmacevtska sredstva, ki takšna 
biološka sredstva vsebujejo, predstavljala 
le majhno tveganje za zdravje ljudi in 
živali ter za okolje, kot je določeno v 
členu 47(1). 
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Or. en

Obrazložitev

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki temeljijo na bioloških sredstvih, veliko obeta na 
področju varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja in bi jo bilo treba v celoti podpreti. 
Takšna biološka sredstva so zaradi nizke stopnje tveganja potencialno zelo koristna. Ker 
imajo fitofarmacevtska sredstva, ki temeljijo na bioloških sredstvih, pogosto sorazmerno 
majhno območje uporabe, je za spodbujanje raziskav in razvoja, ki bodo zadostovali za 
takšna fitofarmacevtska sredstva, potrebno 15 letno obdobje.

Ponovna vložitev predloga spremembe 103 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 87

Skupno stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Uporabljajo se členi 4 in 6 do 21 ter 
oddelek 5 Priloge II. Snovi z majhnim 
tveganjem se navedejo ločeno v uredbi iz 
člena 13(4).

2. Uporabljajo se členi 4 in 6 do 21 ter 
oddelek 5 Priloge II. Aktivne snovi z 
majhnim tveganjem se navedejo ločeno v 
Prilogi IIa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe k členu 13(2), ki določa, da je 
treba aktivne snovi odobriti po regulativnem postopku s pregledom.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 88

Skupno stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavka 1 in 2 – uvodni del

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Osnovne snovi se odobrijo v skladu 
z odstavki od 2 do 6. Z odstopanjem od 
člena 5 se odobritev izda za nedoločen 
čas.

1. Osnovne snovi se odobrijo v skladu z 
odstavki od 2 do 6.  V teh odstavkih je 
osnovna snov aktivna snov, ki:
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Za namene odstavkov 2 do 6 tega člena je 
osnovna snov aktivna snov, ki:

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 104 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 89

Skupno stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Za namen te uredbe se aktivna snov, ki 
izpolnjuje merila za „živila“, kot so 
opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) 
št. 178/2002, šteje za osnovno snov.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 štejejo k živilom, že po svoji 
opredelitvi niso strupene. Take snovi, kot je na primer sončnično olje, se trenutno uporabljajo 
v ekološkem kmetijstvu.

Ponovna vložitev predloga spremembe 274 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 90

Skupno stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od člena 4 se osnovna 
snov odobri, če ustrezna ocenjevanja, 
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 ocenjevanja, 
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.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 105 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 91

Skupno stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5. Uporabljata se člena 6 in 13. Snovi z 
majhnim tveganjem se navedejo ločeno v 
uredbi iz člena 13(4).

5. Uporabljata se člena 6 in 13. Osnovne 
snovi se navedejo ločeno v Prilogi IIa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe k členu 13(2), ki določa, da je 
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treba aktivne snovi odobriti po regulativnem postopku s pregledom.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 92

Skupno stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Aktivna snov, ki izpolnjuje merila iz 
člena 4, se odobri kot možna snov za 
zamenjavo, če izpolnjuje eno ali več 
dodatnih meril, določenih v točki 4 
Priloge II. Z odstopanjem od člena 14(2) 
se odobritev lahko obnovi enkrat ali 
večkrat, za obdobje, ki ne presega deset 
let.

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

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da se druge snovi odobrijo za 10 let in da je alternativna snov že na voljo na 
trgu, je 7 letno obdobje registracije za možne snovi za zamenjavo občutno predolgo. Na 
Švedskem so na primer uvedli program za nadomestitev pesticidov, kjer je bil rok za iskanje 
alternativ pet let. Nadomestitev fitofarmacevtskih sredstev z nekemičnimi alternativami bi 
morala biti prva prednostna naloga.

Ponovna vložitev predloga spremembe 106 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 93

Skupno stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 1 se 
uporabljajo členi 4 do 21. Možne snovi za 
zamenjavo se navedejo ločeno v uredbi iz 

2. Brez poseganja v odstavek 1 se 
uporabljajo členi 4 do 21. Možne snovi za 
zamenjavo se navedejo ločeno v 
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člena 13(4). Prilogi IIa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe k členu 13(2), ki določa, da je 
treba aktivne snovi odobriti po regulativnem postopku s pregledom.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 94

Skupno stališče Sveta
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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.

Or. en

Obrazložitev

Varovala in sinergiste se oceni v povezavi z različnimi aktivnimi snovmi, s katerimi so 
kombinirani.

Ponovna vložitev predloga spremembe 107 iz prve obravnave.



PR\740972SL.doc 67/142 PE412.104v01-00

SL

Predlog spremembe 95

Skupno stališče Sveta
Člen 26

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Do … se v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 79(4)
sprejme uredba o vzpostavitvi delovnega 
programa za postopen pregled sinergistov 
in varoval, ki so na trgu ob začetku 
veljavnosti te uredbe. Uredba vključuje 
postopke obveščanja, vrednotenja, 
ocenjevanja in odločanja. Od 
zainteresiranih strani zahteva, da Komisiji, 
Agenciji in državam članicam v določenem 
roku predložijo vse potrebne podatke.

Do …* se v skladu s postopkom iz 
člena 251 Pogodbe sprejme uredba 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, vključno z ukrepi za omejitev 
poskusov na živalih, ter za postopke 
obveščanja, vrednotenja, ocenjevanja in 
odločanja. Od zainteresiranih strani 
zahteva, da Komisiji, Agenciji in državam 
članicam v določenem roku predložijo vse 
potrebne podatke.

* Opomba za UL: 60 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

* Opomba za UL: 24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 108 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 96

Skupno stališče Sveta
Člen 27 – naslov in odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Dodatki Odobritev dodatkov
1. Dodatek se ne odobri za vključitev v 
fitofarmacevtsko sredstvo, kadar se 
ugotovi, da:

1. Dodatek se odobri, kadar se ugotovi, da:

(a) njegovi ostanki, kot posledica 
uporabe v skladu z dobro prakso varstva 
rastlin in ob upoštevanju realnih pogojev 

(a) dodatek in njegovi ostanki, kot 
posledica uporabe v skladu z dobro prakso 
varstva rastlin in ob upoštevanju realnih 
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uporabe, škodljivo vplivajo na zdravje ljudi 
ali živali, podzemno vodo ali okolje; ali

pogojev uporabe, nimajo škodljivih vplivov
na zdravje ljudi ali živali, podzemno vodo 
ali okolje; in

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

(b) njegova uporaba, kot posledica uporabe 
v skladu z dobro prakso varstva rastlin in 
ob upoštevanju realnih pogojev uporabe, 
nima škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali 
živali ali nesprejemljivega vpliva na 
rastline, rastlinske proizvode ali okolje.

2. Dodatki, ki niso odobreni za vključitev v 
fitofarmacevtska sredstva, v skladu z 
odstavkom 1, se v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 79(4) 
vključijo v Prilogo III.

2. Dodatki, odobreni v skladu z 
odstavkom 1, se v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 79(4) 
vključijo v Prilogo III.

Or. en

Obrazložitev
Dodatki 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“.

Ponovna vložitev predloga spremembe 109 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 97

Skupno stališče Sveta
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Kadar se v fitofarmacevtskem 
sredstvu, registriranem po tej uredbi, 
uporabi pomožna snov v formulaciji, 
njegova posebna uporaba v 
fitofarmacevtskih sredstvih velja za 
registrirano v skladu s členom 15(1) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
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kemikalij (REACH)1.
____________
1 UL L 396, 30.12.06, str. 1. Popravljeno v UL L 
136, 29.5.2007, str. 3.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti podvajanju predpisov za dodatke, uporabljene v fitofarmacevtskih 
sredstvih, v tej uredbi in uredbi REACH.

Ponovna vložitev predloga spremembe 110 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 98

Skupno stališče Sveta
Člen 28 – odstavek 2 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) dajanje v promet in uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev za raziskovalne 
ali razvojne namene v skladu s členom 54;

(b) uporaba fitofarmacevtskih sredstev za 
raziskovalne ali razvojne namene v skladu 
s členom 54;

Or. en

Obrazložitev

Cilj uredbe so visoki standardi za registracijo. Fitofarmacevtskih sredstev, ki so bila 
registrirana posebej za raziskave in razvoj, se ne bi smelo dati v promet. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 111 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 99

Skupno stališče Sveta
Člen 28 – odstavek 2 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) proizvodnja, shranjevanje ali prevoz 
fitofarmacevtskega sredstva, namenjenega 
za uporabo v tretji državi, če je država 
članica proizvodnje, skladiščenja ali 

črtano



PE412.104v01-00 70/142 PR\740972SL.doc

SL

prevoza določila inšpekcijske zahteve za 
zagotovitev, da se fitofarmacevtsko 
sredstvo izvozi iz njenega ozemlja;

Or. en

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da bi bili proizvodi, ki jih Skupnost izvozi, izvzeti iz zahtev za registracijo.

Predlog spremembe k novi točki, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 100

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) njegovi dodatki niso vključeni v 
Prilogo III;

(c) njegovi dodatki so odobreni v skladu s 
členom 27;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 27.

Ponovna vložitev predloga spremembe 113 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 101

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) njegova (tehnična) formulacija je 
takšna, da so izpostavljenost uporabnika 
ali druga tveganja čim bolj omejeni, ne da 
bi to ogrozilo delovanje sredstva;
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Or. en

Obrazložitev

Različne formulacije se glede tveganja precej razlikujejo – npr. prašek v primerjavi z 
granulami ter formulacija, ki vsebuje organsko topilo, v primerjavi z vodotopnimi emulzijami. 
Formulacija sama na sebi ne bi smela povečevati tveganja, povezanega z uporabo 
posameznega fitofarmacevtskega sredstva, če se je temu mogoče izogniti. Predlagano 
besedilo bi pomagalo zagotoviti uporabo formulacije z najnižjo možno stopnjo tveganja, ko 
bo sredstvo dano v promet. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 114 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 102

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(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;

Or. en

Obrazložitev

Enotna načela so ključen dejavnik v postopku registracije.

Ponovna vložitev predloga spremembe 115 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 103

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 1 – točka (f)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

(f) ostanki, ki nastanejo pri registriranih 
uporabah, se lahko določijo s 
standardiziranimi splošno razširjenimi 
metodami, ki se uporabljajo v vseh 
državah članicah in so dovolj občutljive 
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kar zadeva kakršne koli tehnično 
zaznavne količine, ki bi lahko bile 
prisotne v katerem koli okoljskem in 
biološkem mediju. Vsebnost ostankov se 
določa z ustaljenimi multirezidualnimi 
metodami, kot jih uporabljajo referenčni 
laboratoriji Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 4(2) in spremno 
obrazložitvijo.

Metode za določanje vsebnosti ostankov bi morale biti dovolj občutljive glede na stopnje 
nevarnosti v raznih okoljskih in bioloških medijih, da ne bi spregledale učinkov, ki jih je težko 
odkriti s splošno razširjenimi metodami. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 116 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 104

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 1 – točka (h a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ha) njegova registracija ni v nasprotju z 
nacionalnimi načrti, pripravljenimi v 
skladu z Direktivo 2008/.../ES [o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti za dosego 
trajnostne uporabe pesticidov]*.
* Opomba za UL: vstaviti številko.

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 117 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 105

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Glede na odstavek 1(e) se lahko 
sprejmejo usklajene metode v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 79(3).

4. Glede na odstavek 1(e) se lahko 
sprejmejo usklajene metode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 79(4).

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 119 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 106

Skupno stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Enotna načela dosledno upoštevajo 
interakcijo med aktivno snovjo, varovali, 
sinergisti in dodatki.

Or. en

Obrazložitev
Pojasniti je treba, da se pri postopku registracije upošteva interakcija med različnimi snovmi. 
Posamična obravnava uporabljenih snovi ne zadostuje. 

Predlog spremembe je namenjen predvsem pojasnitvi. Posredno je omenjen že v členu 25(2) v 
povezavi s členom 8(1)(a), členom 29(4) in enotnimi načeli. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 121 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 107

Skupno stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) država članica sklene, da aktivna snov 
izpolnjuje zahteve iz člena 4(2) in (3) ter 
da se lahko pričakuje, da fitofarmacevtsko 
sredstvo izpolnjuje zahteve iz člena 
29(1)(b) do (g); in

(c) država članica sklene, da aktivna snov 
izpolnjuje zahteve iz člena 4(2) in (3) ter 
da fitofarmacevtsko sredstvo izpolnjuje 
zahteve iz člena 29(1)(b) do (g); in

Or. en

Obrazložitev

Preden izda začasno dovoljenje, mora država članica skleniti, da fitofarmacevtsko sredstvo 
dejansko izpolnjuje zahteve.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 281 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 108

Skupno stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Registracija vključuje razvrstitev 
fitofarmacevtskega sredstva za namen 
Direktive 1999/45/ES. Države članice 
lahko določijo, da imetniki registracij brez 
neupravičene zamude razvrstijo ali 
posodobijo oznako zaradi spremembe v 
razvrščanju ali označevanju 
fitofarmacevtskega sredstva v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES. V takšnih primerih 
o tem nemudoma obvestijo pristojni organ.

Registracija vključuje razvrstitev 
fitofarmacevtskega sredstva za namen 
Direktive 1999/45/ES. Države članice 
določijo, da imetniki registracij brez 
neupravičene zamude razvrstijo ali 
posodobijo oznako zaradi spremembe v 
razvrščanju ali označevanju 
fitofarmacevtskega sredstva v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES. V takšnih primerih 
o tem nemudoma obvestijo pristojni organ.

Or. en

Obrazložitev

Za države članice mora biti zavezujoče, da zagotovijo, da imetniki registracij posodobijo 
oznako.
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Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 109

Skupno stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavka 2 a in 2 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Registracija vključuje navodila za 
pravilno uporabo v skladu z načeli 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, kot je opredeljeno v členu 3, od 
leta 2012 dalje;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 305 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 110

Skupno stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 3 – točka (a)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) omejitev distribucije in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju 
zahtev drugih določb zakonodaje 
Skupnosti, da bi se varovalo zdravje 
zadevnih distributerjev, uporabnikov, 
navzočih oseb in delavcev ter okolje; 
tovrstna omejitev se navede na etiketi;

(a) omejitev distribucije in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju 
zahtev drugih določb zakonodaje 
Skupnosti, da bi se varovalo zdravje 
zadevnih distributerjev, uporabnikov, 
navzočih oseb, prebivalcev in delavcev ter 
okolje ob upoštevanju zahtev iz drugih 
določb Skupnosti; tovrstna omejitev se 
navede na etiketi;

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 303 iz prve obravnave in popravek novega besedila 
Sveta, da bi se dodatne določbe Skupnosti omenile kot dodatek in ne kot omejitev.

Ponovna vložitev predloga spremembe 126 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 111

Skupno stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) kakršne koli omejitve ali prepovedi 
uporabe pesticidov na območjih, ki jih 
uporablja širša javnost ali ranljive 
skupine, kot so stanovanjska naselja, 
parki, javni vrtovi, športna, šolska, 
otroška igrišča itd., in v okolici teh 
območij; 

Or. en

Obrazložitev

Z zakonom določeni pogoji uporabe pri odobritvi vseh pesticidov bi morali vsebovati
podrobne zahteve za kakršno koli prepoved uporabe pesticidov na območjih, ki jih uporablja 
širša javnost ali občutljivo prebivalstvo, kot so stanovanjska naselja, parki, javni vrtovi, 
športna, šolska, otroška igrišča itd., in v okolici teh območij.

Ponovna vložitev predloga spremembe 127 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 112

Skupno stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 3 – točka (b b) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(bb) druge omejitve ali pogoje, povezane z 
odobritvijo in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, zlasti ko so ti namenjeni za 
zaščito zdravja distributerjev, 
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uporabnikov, delavcev, prebivalcev, 
drugih prisotnih oseb in potrošnikov, za 
zaščito zdravja živali ali okolja;

Or. en

Obrazložitev

Ta nova točka bi državam članicam omogočila vključitev drugih omejitev ali pogojev, zlasti 
za zaščito distributerjev, uporabnikov, delavcev, prebivalcev, navzočih oseb in potrošnikov, 
ali zdravja živali ali okolja.

(Ponovna vložitev predloga spremembe 303 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 113

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 128 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 114

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 2 – točki (a) in (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) seznam predvidene uporabe v vsaki (a) seznam držav članic, kjer je vlagatelj 
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coni, kakor je navedeno v Prilogi I, in v
državah članicah, kjer je vlagatelj 
predložil zahtevek ali ga namerava 
predložiti;

predložil zahtevek ali ga namerava 
predložiti;

(b) predlog, katera država članica naj 
oceni zahtevek za zadevno cono; v 
primeru zahtevka za uporabo v 
rastlinjakih , za tretiranje po spravilu, za 
tretiranje praznih skladišč in za tretiranje 
semen se predlaga ena sama država 
članica, ki oceni uporabo glede na vse 
cone. V tem primeru vlagatelj drugim 
državam članicam na zahtevo pošlje 
popolno dokumentacijo ali njen povzetek 
iz člena 8;

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega besedila Sveta v skladu z mnenjem Parlamenta, da se načelo con črta.

Predlog spremembe 115

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 3 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(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;

(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;

Or. en
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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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 129 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 116

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 3 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 130 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 117

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 6 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

6a. Na zahtevo vlagatelj zagotovi vsem 
ostalim državam članicam popolno 
dokumentacijo iz odstavka 3(a).

Or. en

Obrazložitev

V predlaganem besedilu so o registraciji obveščene samo države članice, kjer se predloži 
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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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 132 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 118

Skupno stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 6 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

6b. V vseh državah članicah se 
uporabljajo enotni obrazci za zahtevke.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 133 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 119

Skupno stališče Sveta
Člen 35

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Vlogo preuči država članica, ki jo je 
predlagal vlagatelj, razen če jo želi preučiti 
druga država članica iz iste cone. Država 
članica, ki bo preučila vlogo, o tem obvesti 
vlagatelja.

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

Na zahtevo države članice, ki preučuje 
vlogo, druge države članice v isti coni, 
katerim je bila vloga predložena,
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 cone, 
katerim je bila predložena vloga, 
prenehajo preučevati vlogo, dokler država 
članica, ki preučuje vlogo, ne predloži 
ocene.

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

Če se vloga vloži v več kot eni coni, se 
države članice, ki vlogo ocenjujejo, 
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sporazumejo o oceni podatkov, ki niso 
povezani z okoljskimi in kmetijskimi 
razmerami.

Or. en

Obrazložitev

Rešitev, ki ne zahteva veliko časa ali dela, je obvestiti ali seznaniti vse ostale države članice z 
vlogo in jim omogočiti, da zahtevajo predložitev popolne dokumentacije. Poleg tega države 
članice morajo imeti pravico, da posredujejo svoje pripombe državi članici, ki vlogo 
preučuje. To prispeva h kakovosti in enotnosti ocen v vseh državah.

Ponovna vložitev predloga spremembe 134 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 120

Skupno stališče Sveta
Člen 35 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 35 a
Baza podatkov Agencije

Ko je obveščen o tem, katera država 
članica bo preučila vlogo, vlagatelj 
nemudoma posreduje Agenciji popolno 
dokumentacijo in njen povzetek iz člena 
33(3)(a) in (b) ter informacije iz člena 
33(3)(c).
Agencija brez odlašanja zagotovi, da je 
povzetek dokumentacije dostopen za 
javnost, razen kakršnih koli zaupnih 
podatkov iz člena 63 ter podatkov iz člena 
33(3)(c).

Or. en

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 
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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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 135 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 121

Skupno stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica, ki preučuje vlogo, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno ob upoštevanju trenutnih 
znanstvenih in tehničnih spoznanj in s 
pomočjo smernic, ki so na voljo v času 
vloge. Vsem državam na istem območju 
omogoči, da dajo pripombe, ki se bodo 
upoštevale pri oceni.

1. Država članica, ki preučuje vlogo, 
opravi neodvisno, objektivno in pregledno 
oceno ob upoštevanju trenutnih 
znanstvenih in tehničnih spoznanj in s 
pomočjo smernic, ki so na voljo v času 
vloge. 

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6), da – kolikor je to mogoče –
določi, ali fitofarmacevtsko sredstvo 
izpolnjuje zahteve iz člena 29 v isti coni, 
kadar se uporablja v skladu s členom 55 in 
v skladu z realnimi pogoji za uporabo.

Uporabi enotna načela za oceno in 
registracijo fitofarmacevtskih sredstev iz 
člena 29(6), da – kolikor je to mogoče –
določi, ali fitofarmacevtsko sredstvo 
izpolnjuje zahteve iz člena 29, kadar se
uporablja v skladu s členom 55 in v skladu 
z realnimi pogoji za uporabo.

Država članica, ki preučuje vlogo, da svojo 
oceno na voljo drugim državam članicam 
znotraj iste cone. Oblika osnutka poročila 
o oceni se določi v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 79(2).

Država članica, ki preučuje zahtevek, svojo 
oceno da na voljo drugim državam 
članicam. Oblika osnutka poročila o oceni 
se določi v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 79(3).

Or. en

Obrazložitev

Delna ponovna vložitev predlogov spremembe 136 in 137 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 122

Skupno stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Zadevne države članice ustrezno izdajo 
ali zavrnejo registracijo na podlagi 
sklepov ocene države članice, ki preuči 
vlogo, kakor je določeno v členih 31 in 32.

2. Če je fitofarmacevtsko sredstvo v neki 
državi članici že registrirano, druga 
država članica ne glede na določbe členov 
31 in 32 odloča o tem, ali in pod kakšnimi 
pogoji bo zadevno fitofarmacevtsko 
sredstvo registrirala v roku 180 dni od 
prejetja zahtevka.

Or. en

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 180-dnevnem roku potrditi, zavrniti ali 
omejiti. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 138 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 123

Skupno stališče Sveta
Člen 36 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 2 in v 
skladu z zakonodajo Skupnosti se lahko
določijo ustrezni pogoji v zvezi z 
zahtevami iz člena 31(3)(a) in (b) ter drugi 
ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se 
sprejmejo zaradi posebnih pogojev 
uporabe.

3. Z odstopanjem od odstavka 2 in v skladu 
z zakonodajo Skupnosti lahko države 
članice določijo za odobritev posebne 
pogoje in omejitve uporabe, če obstajajo 
utemeljeni znanstveni dokazi, da pogoji in 
omejitve iz prvotne registracije zaradi 
posebnih pogojev in vzorcev uporabe, 
prehranjevalnih navad ali drugih 
pomembnih okoliščin ne zadostujejo;

Če se pomisleki držav članic glede zdravja 
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ljudi ali živali ter varovanja okolja ne 
morejo nadzirati z uvedbo nacionalnih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja iz prvega 
pododstavka, lahko država članica v 
skrajnem primeru zavrne registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev na svojem 
območju, če zaradi zelo specifičnih 
okoljskih ali kmetijskih pogojev 
utemeljeno meni, da zadevno sredstvo 
predstavlja resno tveganje zdravju ljudi ali 
živali ali okolju.
O svoji odločitvi nemudoma obvesti 
vlagatelja in Komisijo ter jo podpre s 
tehničnimi ali znanstvenimi dokazi.

O svoji odločitvi nemudoma obvesti 
vlagatelja in Komisijo ter jo podpre s 
tehničnimi ali znanstvenimi dokazi.

Dodatni pogoji se lahko določijo v zvezi z 
zahtevami iz člena 31(3).

Države članice zagotovijo, da se lahko 
odločitve o zavrnitvi registracije takšnega 
sredstva izpodbija pred nacionalnim 
sodiščem ali drugimi organi za pritožbe.

Države članice zagotovijo, da lahko 
katerakoli zainteresirana stran odločitve o 
odobritvi ali zavrnitvi registracije takšnega 
sredstva izpodbija pred nacionalnim 
sodiščem ali drugimi organi za pritožbe.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba in morebitne težave pri uporabi se lahko v državah članicah močno razlikujejo, celo 
v tistih, ki spadajo na isto območje. Zato morajo imeti države članice možnost predvideti 
dodatne pogoje in omejitve uporabe.

Katerakoli zainteresirana stran mora imeti možnost izpodbijanja tako ugodnih kot neugodnih 
sklepov pred ustreznimi organi.

Ponovna vložitev predloga spremembe 139 iz prve obravnave in sprememba besedila Sveta.

Predlog spremembe 124

Skupno stališče Sveta
Člen 37 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Druge zadevne države članice 
najpozneje v 90 dneh od prejema poročila 
o oceni in kopije registracije, ki jo je 

črtano
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izdala država članica, ki je preučila vlogo, 
odločijo o tej vlogi v skladu s členom 
36(2) in (3).

Or. en

Obrazložitev
Črtanje novega besedila Sveta v skladu z mnenjem Parlamenta, da se načelo con črta.

Predlog spremembe 125

Skupno stališče Sveta
Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija mora najkasneje do ...* 
predstaviti predlog o uvedbi 
standardiziranega formata za 
dokumentacijo, določeno v točkah (a), (b) 
in (c).
_____
* Vstaviti datum 12 mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uvesti sistem delitve dela, ki bi pospešil postopek odločanja držav članic, ki 
registrirajo isto sredstvo v EU.

Ponovna vložitev predloga spremembe 143 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 126

Skupno stališče Sveta
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Države članice Agenciji nemudoma 
zagotovijo dosje z dokumentacijo iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1. Agencija 
hrani register, v katerem so zabeležene vse 
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registracije v različnih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora kot osrednji organ spremljati različne registracije snovi v različnih državah.

Ponovna vložitev predloga spremembe 144 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 127

Skupno stališče Sveta
Člen 39 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Države članice v 12 tednih po odločitvi 
o registraciji fitofarmacevtskega sredstva 
na javni spletni strani omogočijo dostop 
do evidence upravnih odločitev iz točke (c) 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo uvesti sistem delitve dela, ki bi pospešil postopek odločanja držav članic, ki 
registrirajo isto sredstvo v EU.

Ponovna vložitev predloga spremembe 146 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 128

Skupno stališče Sveta
Člen 40 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Imetnik registracije, izdane v skladu s 
členom 29, lahko zaprosi za registracijo 
istega fitofarmacevtskega sredstva, enako 
uporabo in v okviru primerljivih 
kmetijskih praks v drugi državi članici v 
skladu s postopkom vzajemnega 

1. Imetnik registracije lahko zaprosi za 
registracijo istega fitofarmacevtskega 
sredstva in za enako uporabo v drugi 
državi članici, v skladu s postopkom 
vzajemnega priznavanja iz tega 
pododdelka. 
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priznavanja iz tega pododdelka, če:
(a) je registracijo izdala država 
članica (referenčna država članica), ki 
spada v isto cono;
(b) je registracijo izdala država 
članica (referenčna država članica), ki 
spada v drugo cono, če se zaprošena 
registracija ne uporabi za potrebe 
vzajemnega priznavanja v drugi državi 
članici iz iste cone;
(c) je registracijo izdala država 
članica za uporabo v rastlinjakih, ali za 
tretiranje po spravilu, ali za tretiranje 
praznih prostorov ali shramb za 
skladiščenje rastlin ali rastlinskih 
proizvodov, ali za tretiranje semen, ne 
glede na cono, v katero spada referenčna 
država članica.

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 147 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 129

Skupno stališče Sveta
Člen 41 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica, ki ji je predložena vloga 
v skladu s členom 40, registrira zadevno 
fitofarmacevtsko sredstvo pod enakimi 
pogoji kot država članica, ki je preučila 
vlogo, razen če se uporablja člen 36(3).

1. Država članica, ki ji je predložen 
zahtevek v skladu s členom 40, natančno 
preuči oceno referenčne države članice v 
primerjavi z okoliščinami na svojem 
ozemlju.
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Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 148 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 130

Skupno stališče Sveta
Člen 41 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Država članica odobri registracijo pod 
pogoji, ki so zanjo pomembni, oziroma je 
ne odobri, če zahteve iz člena 29 v tej 
državi članici niso izpolnjene.
1b. Za registracijo lahko veljajo določbe, 
ki izhajajo iz izvajanja drugih ukrepov v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, in sicer v 
zvezi s pogoji distribucije in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, namenjenih za 
zaščito zdravja distributerjev, uporabnikov 
in delavcev.

Or. en

Obrazložitev

Načelo vzajemnega priznavanja mora državam članicam dopuščati proste roke za odločitev, 
ali naj se registracija zaradi posebnih razmer v državi izda ali ne.

Ponovna vložitev predloga spremembe 149 iz prve obravnave.



PR\740972SL.doc 89/142 PE412.104v01-00

SL

Predlog spremembe 131

Skupno stališče Sveta
Člen 41 – odstavek 1 c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1c. 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. 
Ti pogoji bi morali v vsakem primeru 
zajemati:
– odmerek na hektar pri vsakokratni 
uporabi,
– razdobje med zadnjo uporabo in 
spravilom pridelka,
– število uporab na leto,
– utemeljitev nujnosti škropljenja,
– stopnja nevarnosti/tveganja za 
človekovo zdravje (kumulativni učinki),
– varstvo podtalnice in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 41, odstavek 1 a (novo).

Predlog spremembe nadomešča „sistem območij“, ki ga s svojim predlogom uvaja Komisija, 
in bo državam članicam omogočil več pravic, ne da bi povzročil nepotrebno podvajanje dela 
ali upočasnjeval postopek odločanja.

Ponovna vložitev predloga spremembe 150 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 132

Skupno stališče Sveta
Člen 41 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
država članica registrira fitofarmacevtsko 
sredstvo, če:

črtano

(a) se je registracija zaprosila v skladu 
s členom 40(1)(b);
(b) vsebuje snov za zamenjavo;
(c) se je uporabljal člen 30; or
(d) vsebuje snov, odobreno v skladu s 
členom 4(7).

Or. en

Obrazložitev
Pristop vzajemnega priznavanja, kot ga je sprejel Evropski parlament v prvi obravnavi 
vsebuje nacionalno varovalno klavzulo. Kot taka ne potrebuje omejevanja.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 133

Skupno stališče Sveta
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 
njenega nacionalnega akcijskega načrta 
in zaradi tega predlaga zavrnitev 
registracije, o tem obvesti Komisijo, ostale 
države članice in vlagatelja.  

Or. en
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Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 152 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 134

Skupno stališče Sveta
Člen 42 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Država članica, ki ji je vloga 
predložena v skladu s členom 40, se v 90
dneh odloči o vlogi.

2. Država članica, ki ji je vloga predložena 
v skladu s členom 40, se v 180 dneh odloči 
o vlogi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba kar najhitrejši postopek registracije, ki se bo skladal z visoko ravnijo 
varovanja zdravja ljudi in okolja. To pa pomeni, da če bodo države članice dodobra 
upoštevale ustrezne posebne okoliščine na svojem ozemlju, preden bodo odobrile ali zavrnile 
registracijo sredstva, registriranega v drugi državi članici, namesto da bi samodejno odobrile 
registracijo, ki velja v drugih državah članicah, 90 dni ni dovolj. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 154 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 135

Skupno stališče Sveta
Člen 43 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Navodila za registracijo preverjanj 
skladnosti se lahko določijo v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 79(2).

4. Navodila za registracijo preverjanj 
skladnosti se lahko določijo v skladu s 
regulativnim postopkom iz člena 79(3). 

Or. en

Obrazložitev

Kompromisni predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 158 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 136

Skupno stališče Sveta
Člen 44 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 160 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 137

Skupno stališče Sveta
Člen 44 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 sodijo 
v isto cono, registracijo ustrezno 
spremenijo ali prekličejo, pri tem pa 
upoštevajo nacionalne pogoje in ukrepe 
za zmanjšanje tveganja, razen v primerih, 
kadar sta bila uporabljena drugi in četrti 
pododstavek člena 36(3). Člen 46 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. 

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 161 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 138

Skupno stališče Sveta
Člen 46 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije to 
dovoljujejo, je prehodno obdobje omejeno 
in ni daljše od šestih mesecev za dajanje v 
promet in dodatnega, največ leta za 
odstranjevanje, shranjevanje in uporabo 
obstoječih zalog zadevnih 
fitofarmacevtskih sredstev.

Kadar razlogi za preklic, spremembo ali 
zavrnitev podaljšanja registracije niso 
povezani z varovanjem zdravja ljudi in 
živali ter okolja, rok za porabo zalog 
zadevnih fitofarmacevtskih sredstev ni 
daljši od enega leta. Če so razlogi za 
preklic, spremembo ali zavrnitev 
podaljšanja registracije povezani z 
varovanjem zdravja ljudi in živali ter 
okolja, se za porabo zalog zadevnih 
fitofarmacevtskih sredstev ne določi roka, 
vsa prodaja in uporaba pa se prenehata 
takoj, ko se sprejme odločitev o zavrnitvi 
podaljšanja ali preklicu.

Or. en

Obrazložitev

Kjer so razlogi za preklic, spremembo ali zavrnitev podaljšanja registracije povezani z 
varovanjem zdravja ljudi in živali ter okolja, se morata prodaja in uporaba tovrstnih 
pesticidov takoj prenehati.

Ponovna vložitev predloga spremembe 162 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 139

Skupno stališče Sveta
Člen 46 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 46 a
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Odlaganje in uničenje neregistriranih 
fitofarmacevtskih sredstev

Ne glede na določbe člena 46 se zaloge 
neregistriranih fitofarmacevtskih sredstev 
odlagajo varno, za uničenje pa je 
odgovoren imetnik nazadnje veljavne 
registracije. 

Or. en

Obrazložitev

Zaloge zastarelih pesticidov v mnogih državah članicah in tretjih državah predstavljajo resno 
nevarnost za človekovo zdravje in okolje. Proizvajalci bi morali zagotoviti varno odstranitev 
in uničenje teh nevarnih snovi. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 163 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 140

Skupno stališče Sveta
Člen 46 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 46b
Uvoz

Uvožene neživilske snovi ali predmeti ne 
vsebujejo ostankov aktivnih snovi, ki niso 
odobrene v skladu z določbami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili človekovo zdravje in konkurenčnost evropske industrije, uvožene neživilske 
snovi ali predmeti ne smejo vsebovati snovi, ki niso odobrene v EU.

Ponovna vložitev predloga spremembe 164 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 141

Skupno stališče Sveta
Člen 47 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 47a
Dajanje v promet in uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev z manjšim 
tveganjem
1. Ne glede na določbe člena 29 je 
fitofarmacevtsko sredstvo označeno kot 
sredstvo z majhnim tveganjem, če so 
izpolnjene naslednje zahteve:
(a) vsaj ena od aktivnih snovi, ki jih 
vsebuje, je snov, ki je opredeljena v členu 
22;
(b) vse njegove aktivne snovi, varovala in 
sinergisti z majhnim tveganjem so bili 
odobreni v skladu s poglavjem II;
(c) glede na znanstvene ali tehnične 
podatke manj ogrožajo zdravje ljudi in 
živali ali okolje kot primerljivo 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki je že 
registrirano;
(d) je dovolj učinkovito;
(e) je v skladu s členom 29(1)(b), (c) in (e)
do (h).
2. Vlagatelji za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva z manjšim 
tveganjem dokaže, da so zahteve iz 
odstavka 1 izpolnjene, in k vlogi priloži 
popolno dokumentacijo in njen povzetek 
za vsako točko zahtev po podatkih o 
aktivni snovi in fitofarmacevtskem 
sredstvu.
3. Država članica v 120 dneh sprejme 
odločitev o odobritvi zahtevka za 
registracijo fitofarmacevtskega sredstva z 
manjšim tveganjem.
To obdobje traja 90 dni, če je za isto 
fitofarmacevtsko sredstvo z manjšim 
tveganjem druga država članica že izdala 
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registracijo.
Če država članica potrebuje dodatne 
informacije, določi rok, v katerem jih 
mora vlagatelj predložiti. V tem primeru 
se obdobje 120 dni podaljša za dodatno 
časovno obdobje, ki ga odobri država 
članica.
4. Če ni drugače določeno, se uporabljajo 
vse določbe v zvezi z registracijami v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili razvijanje manj škodljivih fitofarmacevtskih sredstev, se uvaja nova 
kategorija fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem, ki povzročajo manjše tveganje kot 
sredstva, ki so že na trgu in vsebujejo vsaj eno snov z majhnim tveganjem. Tej kategoriji 
fitofarmacevtskih sredstev bi bilo treba dati prednost, na primer s podaljšanim obdobjem 
varstva podatkov in davčno oprostitvijo.

Ponovna vložitev predloga spremembe 168 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 142

Skupno stališče Sveta
Člen 49 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. V primeru utemeljenih pomislekov, da 
tretirana semena iz odstavka 1 verjetno 
resno ogrožajo zdravje ljudi ali živali ali 
okolje in da tega tveganja ni mogoče 
preprečiti v zadostni meri z ukrepi, ki jih je 
sprejela zadevna država članica ali so jih 
sprejele zadevne države članice, se v 
skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 79(3) nemudoma izvedejo ukrepi za 
omejitev ali prepoved uporabe in/ali 
prodaje teh tretiranih semen. Pred izvedbo 
teh ukrepov Komisija preuči dokaze in 
lahko zahteva mnenje Agencije. Komisija 
lahko določi rok, do katerega se to mnenje 
predloži.

2. V primeru pomislekov, da tretirana 
semena iz odstavka 1 verjetno ogrožajo 
zdravje ljudi ali živali ali okolje in da tega 
tveganja ni mogoče preprečiti v zadostni 
meri z ukrepi, ki jih je sprejela zadevna 
država članica ali so jih sprejele zadevne 
države članice, se v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 79(3) nemudoma 
izvedejo ukrepi za omejitev ali prepoved 
uporabe in/ali prodaje teh tretiranih semen. 
Pred izvedbo teh ukrepov Komisija preuči 
dokaze in lahko zahteva mnenje Agencije. 
Komisija lahko določi rok, do katerega se 
to mnenje predloži.
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Or. en

Obrazložitev

Zaščitne ukrepe bi bilo treba sprejeti v primeru vsakršne ogroženosti, ne le „resne“.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 143

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 1 – uvod in točki (a) in (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Primerjalno oceno izvedejo države 
članice, kadar ocenjujejo vlogo za 
registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki 
vsebuje aktivno snov, odobreno kot možno 
snov za zamenjavo. Države članice ne 
registrirajo fitofarmacevtskega sredstva, ki 
vsebuje možno snov za zamenjavo, ali 
omejijo njegovo uporabo, če primerjalna 
ocena, ki preuči tveganja in koristi, kot je 
določeno v Prilogi IV, pokaže da:

1. Države članice ne registrirajo za 
uporabo na zadevnih kulturnih rastlinah
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
možno snov za zamenjavo, ali pomeni 
večjo nevarnost, če primerjalna ocena, ki 
preuči tveganja in koristi, kot je 
določeno v Prilogi IV, pokaže da:

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že 
obstaja registrirano fitofarmacevtsko 
sredstvo, ali ne-kemična kontrolna ali 
preventivna metoda ki je bistveno varnejše 
za zdravje ljudi ali živali ali za okolje; in

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, je 
registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ali 
ne-kemična kontrolna ali preventivna 
metoda z enako učinkovitostjo, je že 
registrirano in bistveno varnejše za 
zdravje ljudi ali živali ali za okolje;

(b) fitofarmacevtsko sredstvo ali ne-
kemična kontrolna ali preventivna metoda
iz točke (a) ne pomeni bistvene 
gospodarske ali praktične izgube; in

(b) nadomestitev s fitofarmacevtskimi 
sredstvi ali kontrolnimi ali ne-kemičnimi 
kontrolnimi ali preventivnimi metodami iz 
točke (a) ne pomeni bistvene gospodarske 
ali praktične izgube;

Or. en

Obrazložitev

Nadomestne snovi bi morale biti temelj moderne politike za registracijo. 
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Države članice ne odobrijo sredstva, ki vsebujejo snov, ki jo je treba nadomestiti, če obstajajo 
varnejše nadomestne rešitve ali razpoložljive metode za določene kulturne rastline.  V 
procesu primerjalnega ocenjevanja je treba zagotoviti, da morebitne alternative pri ravnanju 
s škodljivci izkazujejo enako učinkovitost. V nasprotnem primeru bi kmetje ostali brez 
ustreznih sredstev za zaščito svojega pridelka.

Ponovna vložitev predloga spremembe 169 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 144

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) je kemijska raznolikost aktivnih snovi 
ustrezna za zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem organizmu; in

(c) so kemijska raznolikost aktivnih snovi, 
če je potrebno, ali metode in prakse 
pridelave kulturnih rastlin in zatiranja 
škodljivcev, ustrezne za čim večje 
zmanjšanje nastanka odpornosti v ciljnem 
organizmu;

Or. en

Obrazložitev

Pri zmanjšanju nastanka odpornosti v ciljnem organizmu je treba upoštevati tudi ne-kemične 
metode in prakse upravljanja s kulturnimi rastlinami in zatiranja škodljivcev.

Ponovna vložitev predloga spremembe 170 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 145

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice ne registrirajo 
fitofarmacevtskega sredstva, kadar 
primerjalna ocena pokaže, da obstajajo 
varnejše alternative, vendar možne snovi 
za zamenjavo prednost pri primerjalnih 
ocenah in nadomeščanju.

Or. en
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Obrazložitev
Četudi bi bilo treba nadomestiti vsa sredstva, imajo države članice omejena finančna 
sredstva, zato je treba pri primerjalni ocenah in nadomeščanju dati prednost možnim snovem 
za zamenjavo.

Ponovna vložitev predloga spremembe 171 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 146

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 3 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Takšne registracije se izdajo za največ pet 
let.

Takšne registracije se izdajo za največ tri 
leta.

Or. en

Obrazložitev
Vse registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo možne snovi za zamenjavo brez 
primerjalne ocene, je treba omejiti na tri leta.

Ponovno se vloži časovna omejitev iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 147

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Za fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo možno snov za zamenjavo, 
države članice redno izvajajo primerjalno 
oceno, določeno v odstavku 1, najpozneje 
ob podaljšanju ali spremembi registracije.

4. Za fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo možno snov za zamenjavo, 
države članice redno izvajajo primerjalno 
oceno, določeno v odstavku 1, najpozneje 
štiri leta po registraciji ali po odobritvi 
podaljšanja registracije.

Or. en

Obrazložitev

Primerjalno oceno je treba opraviti pred koncem obdobja veljavnosti registracije. 
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Ponovno se vloži časovna omejitev iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 148

Skupno stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5. Če se država članica odloči za preklic ali 
spremembo registracije v skladu z 
odstavkom 4, začne zadevni preklic ali 
sprememba veljati pet let po odločitvi 
države članice ali na koncu obdobja 
odobritve možne snovi za zamenjavo, če se 
to obdobje konča prej.

5. Če se država članica poročevalka odloči 
za preklic ali spremembo registracije v 
skladu z odstavkom 4, začne zadevni 
preklic ali sprememba veljati dve leti po 
odločitvi države članice ali na koncu 
obdobja odobritve možne snovi, ki jo je 
treba nadomestiti, če se to obdobje konča 
prej. 

Or. en

Obrazložitev

Predlagani dveletni rok let bo pospešil postopek, ki zadeva snov, ki jo je treba nadomestiti, in 
bo spodbudil inovacije. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 173 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 149

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 2 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) so osebe ali organi iz odstavka 1 
predložili dokumentacijo in informacije v 
podporo razširitvi uporabe, zlasti podatke o 
količini ostankov in po potrebi o oceni 
tveganja za izvajalce, delavce in druge
navzoče.

(d) so osebe ali organi iz odstavka 1 
predložili dokumentacijo in informacije v 
podporo razširitvi uporabe, zlasti podatke o 
količini ostankov in o oceni tveganja za 
izvajalce, delavce, prebivalce in druge 
navzoče.

Or. en
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Obrazložitev

Oceniti je treba tveganje za vse podskupine prebivalstva, ki so lahko izpostavljene pesticidom.

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 150

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2α. Po odobritvi Komisije lahko države 
članice sprejmejo posebne ukrepe, ki 
lajšajo predložitev zahtevkov za razširitev 
registracije in zahtevkov za uporabo v 
manjši meri. 

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev birokratskih postopkov in spodbujanje vpletenih k uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev tudi za načine, ki so manj pogosti, bo razrešilo številne težave v zvezi z določenimi 
kulturnimi rastlinami. Ugotovljeno je bilo, da imetniki registracij niso naklonjeni razširitvi 
registracij na uporabo v manjši meri zaradi pomanjkanja gospodarskega interesa za 
industrijo. V nekaterih tretjih državah se izvajajo ukrepi, kot je zaščita podatkov za daljše 
obdobje, če je registracija razširjena na manj razširjene kulturne rastline. V EU je treba 
predvideti podobne spodbude, da bi se izognili pomanjkanju fitofarmacevtskih sredstev za te 
vrste kulturnih rastlin. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 175 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 151

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če države članice odobrijo razširitev 
registracije na manjše uporabe, o tem po 
potrebi obvestijo imetnika registracije in 
od njega zahtevajo, da v skladu s tem 
spremeni oznako.

4. Če države članice odobrijo razširitev 
registracije na uporabe v manjši meri, o 
tem obvestijo imetnika registracije, ki v 
skladu s tem spremeni oznako.
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Or. en

Obrazložitev

Pravilno označevanje je nadvse pomembno za varno uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 
Najboljši način za obveščanje uporabnika je, da se uporaba v manjši meri navede na etiketi 
ter da se jasno navede, da odgovornosti za navedene vzorce uporabe ne nosi proizvajalec.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 179 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 152

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Razširitve na podlagi tega člena se 
opredelijo ločeno, ločeno pa je tudi 
sklicevanje na omejitve odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na kakšen način se v državi članici izda razširitev registracije za uporabe v manjši 
meri mora biti jasno razvidno, da gre za razširitev v skladu s členom 49, da bi tako pokazali 
na drugačen pravni status v primerjavi z registracijo v skladu s členom 4. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 177 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 153

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 6

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

6. Države članice sestavijo in redno 
posodabljajo seznam manjših uporab.

6. Države članice sestavijo in redno 
posodabljajo seznam manjših uporab. 
Seznam mora biti javno dostopen na 
uradnih spletnih straneh države članice in 
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Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali izmenjavo podatkov in izboljšali obveščanje zainteresirane javnosti, države 
članice in Komisija seznam objavijo na uradni spletni strani.

Ponovna vložitev predloga spremembe 180 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 154

Skupno stališče Sveta
Člen 51 – odstavek 6 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

6a. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do ... predloži predlog za 
ustanovitev evropskega sklada za 
spodbujanje uporabe v manjši meri. Iz 
sklada bo mogoče financirati tudi dodatne 
preiskave na vsebnost ostankov pri 
uporabi v manjši meri.
________

* eno leto po začetku veljavnosti te direktive

Or. en

Obrazložitev

Predlog sledi smernicam odbora ITRE, sklicevanje na evropske davke pa je črtano.

Ponovna vložitev predloga spremembe 276 iz prve obravnave.



PE412.104v01-00 104/142 PR\740972SL.doc

SL

Predlog spremembe 155

Skupno stališče Sveta
Člen 52 – odstavek 3 – točki (b) in (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) so identična po specifikaciji in 
vsebini aktivnih snovi, varoval in 
sinergistov ter po vrsti formulacije; in

(b) imajo enako specifikacijo ali 
specifikacije, ki so bile ocenjene kot enake 
v skladu s postopkom iz člena 38.

(c) so enaka ali ekvivalentna glede 
vsebovanih dodatkov in velikosti, 
materiala ali oblike embalaže v smislu 
možnega škodljivega vpliva na varnost 
izdelka za zdravje ljudi ali živali ali za 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve pri opredeljevanju referenčnih proizvodov so nepotrebno omejevalne. 

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 286 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 156

Skupno stališče Sveta
Člen 53 – naslov

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Nujni primeri v zvezi z varstvom rastlin Registracija v nujnih primerih

Or. en

Obrazložitev

Predlog za spremembo naslova bi razjasnil vsebino tega člena in omogočil registracijo v 
drugih nekmetijskih okoliščinah, kot sta zaščita pred poplavami ter nadzor nad invazivnimi 
vrstami.  

Ponovna vložitev predloga spremembe 181 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 157

Skupno stališče Sveta
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 28 se preskusi 
ali testi za raziskovalne in razvojne 
namene, ki vključujejo izpust 
neregistriranega fitofarmacevtskega 
sredstva v okolje ali vključujejo 
nedovoljeno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, lahko izvajajo, če je država 
članica, v kateri se izvaja preskus ali test, 
ocenila razpoložljive podatke in izdala 
dovoljenje za preskusne namene. 
Dovoljenje lahko omeji uporabljeno 
količino in obravnavana področja ter določi 
dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih 
vplivov na zdravje ljudi ali živali in 
nesprejemljivih škodljivih vplivov na 
okolje, kot je potreba po preprečevanju 
vstopa v prehranjevalno verigo hrane in 
krme, ki vsebuje ostanke, razen če je bila v 
skladu z uredbo (ES) št. 396/2005 že 
uveljavljena ustrezna določba.

1. Z odstopanjem od člena 28 se preskusi 
ali testi za raziskovalne in razvojne 
namene, ki vključujejo izpust 
neregistriranega fitofarmacevtskega 
sredstva v okolje ali vključujejo 
nedovoljeno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, lahko izvajajo, če je država 
članica, v kateri se izvaja preskus ali test, 
ocenila razpoložljive podatke in izdala 
dovoljenje za preskusne namene. Vsak 
tovrstni preskus ali testiranje je treba zelo 
strogo nadzirati, zato da se zagotovi, da ne 
bo takojšnjega ali kasnejšega škodljivega 
učinka na človekovo zdravje, vključno z 
okoliškimi prebivalci in drugimi 
prisotnimi ter ranljivimi skupinami, kot so 
dojenčki, otroci, nosečnice, starejši, bolni 
in ljudje, ki jemljejo zdravila, ali na 
zdravje živali – neposredno ali prek pitne 
vode, hrane, krme ali zraka, vključno z 
mesti, oddaljenimi od kraja uporabe, 
zaradi prenosa na velike razdalje – ali 
posledic na delovnem mestu ali drugih 
posrednih posledic, upoštevajoč 
kumulativne in sinergijske učinke, ali na 
podtalnico. Dovoljenje lahko omeji 
uporabljeno količino in obravnavana 
področja ter določi dodatne pogoje za 
preprečevanje škodljivih vplivov na 
zdravje ljudi ali živali in nesprejemljivih 
škodljivih vplivov na okolje, kot je potreba 
po preprečevanju vstopa v prehranjevalno 
verigo hrane in krme, ki vsebuje ostanke, 
razen če je bila v skladu z uredbo (ES) št. 
396/2005 že uveljavljena ustrezna določba.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav so raziskave in razvoj pomembni, lahko sproščanje neregistriranih pesticidov v okolje 
pomenilo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in živali oziroma okolje, kar ni v skladu s 
ciljem te uredbe glede visoke zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja. Zato je treba tovrstne 
preskuse in testiranje zelo strogo nadzorovati, da se zagotovi, da ne bo takojšnjih ali 
kasnejših škodljivih učinkov na zdravje oziroma okoljskih učinkov.

Ponovna vložitev predloga spremembe 183 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 158

Skupno stališče Sveta
Člen 54 – odstavek 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5. 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 iz člena 79(3).

5. 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 79(4).

Or. en

Obrazložitev

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

Ponovna vložitev predloga spremembe 184 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 159

Skupno stališče Sveta
Člen 56 – odstavek 1 – pododstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Zato imetnik registracije zabeleži vse 
mogoče škodljive reakcije pri ljudeh, 
povezane z uporabo fitofarmacevtskega 
sredstva, in poroča o njih.

Zato imetnik registracije zabeleži vse 
mogoče škodljive reakcije pri ljudeh, 
živalih in na okolju, povezane z uporabo 
fitofarmacevtskega sredstva, in poroča o 
njih.



PR\740972SL.doc 107/142 PE412.104v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Informacije bi morale vključevati vse mogoče škodljive reakcije pri ljudeh in živalih ter v 
okolju. 

Ponovna vložitev predloga spremembe 188 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 160

Skupno stališče Sveta
Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Brez poseganja v pravico držav članic, 
da sprejmejo začasne varnostne ukrepe, 
država članica, ki je prva izdala registracijo 
v vsaki coni, oceni prejete informacije in 
obvesti druge države članice, ki sodijo v 
isto območje, kjer se odloči za preklic ali 
spremembo registracije v skladu s 
členom 44.

3. Država članica, ki prejme takšno 
obvestilo, ga takoj posreduje drugim 
državam članicam. Brez poseganja v 
pravico držav članic, da sprejmejo začasne 
varnostne ukrepe, država članica, ki je 
izdala registracijo, oceni prejete 
informacije in obvesti druge države 
članice, kjer se odloči za preklic ali 
spremembo registracije v skladu s 
členom 44.

Or. en

Obrazložitev

S tem se državam članicam zagotovi mehanizem za izmenjavo informacij o možnih škodljivih 
učinkih.  

Ponovna vložitev predloga spremembe 189 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 161

Skupno stališče Sveta
Člen 57 – odstavek 1 – uvod

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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:

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 191 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 162

Skupno stališče Sveta
Člen 57 – odstavek 1 – točki (e a) in (e b) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ea) država(e) članica(e), kjer je bilo 
fitofarmacevtsko sredstvo registrirano,
(eb) informacije o osnovnem tveganju za 
okolje in zdravje, 

Or. en

Obrazložitev

Informacije o osnovnem tveganju fitofarmacevtskih sredstev za okolje in zdravje bi morale 
biti dostopne javnosti.

Ponovna vložitev predloga spremembe 192 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 163

Skupno stališče Sveta
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Študija se tudi zaščiti, če je bilo to 
potrebno za podaljšanje ali pregled 
registracije. Obdobje varovanja podatkov 
je 30 mesecev. Prvi do četrti pododstavek 
se uporablja z ustreznimi spremembami.

Študija se tudi zaščiti, če je bilo to 
potrebno za podaljšanje ali pregled 
registracije. Obdobje varovanja podatkov 
je 12 mesecev. Prvi do četrti pododstavek 
se uporablja z ustreznimi spremembami.

Or. en

Obrazložitev

12 mesecev zadostuje za zaščito podatkov iz študij, potrebnih za registracijo.

Kompromisni predlog spremembe, ki temelji na predlogu spremembe 194 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 164

Skupno stališče Sveta
Člen 60 – odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica poročevalka za vsako 
aktivno snov, varovalo, sinergist in 
pomožno sredstvo pripravi seznam poročil 
o preskusih in študijah, potrebnih za prvo 
odobritev, spremembo pogojev za 
odobritev ali podaljšanje odobritve, in ga 
da na voljo državam članicam in Komisiji.

1. Država članica poročevalka za vsako 
aktivno snov, varovalo, sinergist in 
pomožno sredstvo Agenciji posreduje 
seznam poročil o preskusih in študijah, 
potrebnih za prvo odobritev, spremembo 
pogojev za odobritev ali obnovitev 
odobritve ter povzetek rezultatov 
preskusov in poročil o študijah, da se 
preveri učinkovitost snovi ter njena 
neškodljivost za ljudi, živali, rastline in 
okolje, Agencija pa ju na voljo javnosti v 
času objave osnutka poročila o oceni v 
skladu s členom 12.

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, Agenciji posredujejo, 
Agencija pa da javnosti v času objave 
osnutka poročila o oceni v skladu s 
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členom 12 na voljo:
(a) seznam poročil o preskusih in študijah v 
zvezi z aktivno snovjo, varovalom ali 
sinergistom, pomožnim sredstvom in 
fitofarmacevtskim sredstvom, potrebnih za 
prvo registracijo, spremembo pogojev 
registracije ali podaljšanje registracije; in

(a) seznam poročil o preskusih in študijah v 
zvezi z aktivno snovjo, varovalom ali 
sinergistom, pomožnim sredstvom in 
fitofarmacevtskim sredstvom, potrebnih za 
prvo registracijo, spremembo pogojev 
registracije ali podaljšanje registracije; in

(b) seznam poročil o preskusih in študijah, 
v zvezi s katerimi je vlagatelj predložil 
zahtevo za varstvo podatkov v skladu s 
členom 59, in utemeljitve, predložene v 
skladu s tem členom.

(b) seznam poročil o preskusih in študijah, 
v zvezi s katerimi je vlagatelj predložil 
zahtevo za varstvo podatkov v skladu s 
členom 59, in utemeljitve, predložene v 
skladu s tem členom;

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

Or. en

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.

Ponovna vložitev predloga spremembe 299 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 165

Skupno stališče Sveta
Člen 61 – odstavek -1 (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

-1. Vse osebe, ki imajo namen pridobiti 
registracijo za fitofarmacevtsko sredstvo, 
pred izvajanjem preskusov ali študij 
pregledajo bazo podatkov iz členov 35a in 
57.

Or. en
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Obrazložitev

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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 201 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 166

Skupno stališče Sveta
Člen 61 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če ima pristojni organ države članice 
dokaz, da morebitni vlagatelj namerava 
vložiti zahtevek za registracijo, mu 
zagotovi ime in naslov imetnika ali 
imetnikov obstoječih zadevnih registracij 
ter hkrati sporoči imetnikom registracij ime 
in naslov vlagatelja.

2. Če ima pristojni organ države članice 
dokaz, da morebitni vlagatelj namerava 
vložiti zahtevek za registracijo, njeno 
podaljšanje ali pregled, mu zagotovi ime 
in naslov imetnika ali imetnikov obstoječih 
zadevnih registracij ter hkrati sporoči 
imetnikom registracij ime in naslov 
vlagatelja.

Or. en

Obrazložitev
Varstvo podatkov je treba razširiti tudi na podatke za podaljšanje in pregled registracije, zato 
da se zaščitijo srednje velika podjetja in razvojni sektorji fitofarmacevtske industrije.
Ponovna vložitev predloga spremembe 203 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 167

Skupno stališče Sveta
Člen 61 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Morebitni vlagatelj registracije in 
imetnik ali imetniki zadevnih registracij 
sprejmejo vse ustrezne ukrepe za dosego 
dogovora o izmenjavi poročil o preskusih 
in študijah, varovanih v skladu s členom 
59, ki jih zahteva vlagatelj za registracijo 
fitofarmacevtskega sredstva.

3. Morebitni vlagatelj registracije, njenega 
podaljšanja ali pregleda, in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za dosego dogovora o 
izmenjavi poročil o poskusih in študijah, 
varovanih v skladu s členom 59, ki jih 
zahteva vlagatelj za registracijo 
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fitofarmacevtskega sredstva, za njeno 
podaljšanje ali pregled. Namesto takšnega 
dogovora se lahko zadeva predloži 
razsodišču in sprejme njegova odločitev. 
Da bi zagotovili, da bodo stroški 
razširjanja informacij izračunani 
pravično, pregledno in 
nediskriminacijsko, lahko Komisija na 
podlagi teh načel v skladu z regulativnim 
postopkom, navedenem v členu 79(3), 
sprejme smernice o delitvi stroškov.

Or. en

Obrazložitev
Varstvo podatkov je treba razširiti tudi na podatke za podaljšanje in pregled registracije, zato 
da se zaščitijo srednje velika podjetja in razvojni sektorji fitofarmacevtske industrije.
Da bi zmanjšali nepotrebno podvajanje poskusov, je treba vzpostaviti mehanizme arbitraže in 
delitve stroškov, ki bodo vlagateljem in imetnikom registracij pomagali pri dogovarjanju. Te 
določbe so bile vključene tudi v direktivo REACH. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 204 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 168

Skupno stališče Sveta
Člen 61 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Kadar država članica meni, da bi 
lahko nastal monopol, morebitni vlagatelj 
in imetnik ali imetniki registracij 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
enako aktivno snov, varovalo ali enak 
sinergist, pa se ne morejo sporazumeti o 
izmenjavi poskusov in študij, ki 
vključujejo vretenčarje, morebitni 
vlagatelj o tem obvesti pristojni organ 
države članice. Kljub temu pa se morata 
obe strani dogovoriti o pristojnem sodišču 
za namene člena 62(4).

Or. en
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Obrazložitev

Nova uredba bi morala vsebovati posebne določbe, ki bi preprečevale nastajanje monopolov 
na trgu fitofarmacevtskih sredstev.
Ponovna vložitev predloga spremembe 205 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 169

Skupno stališče Sveta
Člen 62 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij si prizadevajo 
za zagotovitev izmenjave preskusov in 
študij, ki vključujejo vretenčarje. Stroški 
izmenjave poročil o preskusih in študijah 
se določijo pošteno, pregledno in 
nediskriminatorno. Morebitni vlagatelj 
krije stroške le za tiste informacije, ki jih 
mora predložiti za izpolnitev zahtev za 
registracijo.

2. Morebitni vlagatelj in imetnik ali 
imetniki zadevnih registracij si prizadevajo 
za zagotovitev izmenjave preskusov in 
študij, ki vključujejo vretenčarje. Stroški 
izmenjave poročil o preskusih in študijah 
se določijo pošteno, pregledno in 
nediskriminatorno. Morebitni vlagatelj 
krije stroške, ki nastanejo v celotnem 
postopku za pridobitev informacij, ki jih 
mora predložiti za izpolnitev zahtev za 
registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Stroški pridobivanja informacij so večji kot čisti stroški študije. Prihodnji vlagatelj zahtevka 
bi moral biti obvezan k udeležbi pri skupnih stroških pridobivanja podatkov, ki bi jih kasneje 
smel uporabiti za potrebe svoje registracije. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 207 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 170

Skupno stališče Sveta
Člen 62 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Komisija v …* opravi oceno določb te 
uredbe, ki se nanašajo na varstvo 
podatkov za preskuse in študije na 
vretenčarjih. Oceno in vse predloge 
sprememb za omejitev varstva podatkov o 
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poskusih na živalih predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
______________________

* sedem let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Po tem predlogu za rezultate iz preskusov na vretenčarjih lahko velja varstvo podatkov, 
vendar je treba take podatke deliti. Kompromis je v tem trenutku potreben iz praktičnih 
razlogov (sicer mnogih novih proizvodov ne bi mogli tržiti), vendar ga je treba v doglednem 
času ponovno oceniti. Tudi manj strog režim varovanja podatkov bo zmanjšal število 
poskusov na vretenčarjih. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 208 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 171

Skupno stališče Sveta
Člen 63 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Vlagatelju je ponujena možnost, da 
poda svoje mnenje, preden pristojni organ 
o zaupnosti podatkov sprejme odločitev, ki 
bo zavezujoča za vse države članice, 
Agencijo in Komisijo. Odločitev, o kateri 
mora biti prosilec obveščen, vsebuje 
ustrezno utemeljitev. Prosilec ima pravico 
takšno odločitev, preden se ta izvede, 
izpodbijati na sodišču, zato da bi sodišče 
ocene in odločitev pristojnega organa 
pregledalo in da se prepreči razkritje 
zadevnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 209 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 172

Skupno stališče Sveta
Člen 63 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Pri podatkih preskusov, vključno s 
poročili o študijah, ki jih je vlagatelj 
predložil v podporo sklepu o registraciji 
ali spremembi fitofarmacevtskega sredstva 
v skladu s to uredbo, si zainteresirane 
strani takšne podatke lahko ogledajo na 
posebnih lokacijah, ki jih določijo 
Komisija, Agencija ali države članice. 
Takšni podatki se ne objavijo v obliki 
kopij ali na kateri koli drug način objave 
(vključno z objavo v elektronski obliki).

Or. en

Obrazložitev

Javnost je upravičeno zainteresirana za dostop do informacij, ki bi moral biti zagotovljen s to 
uredbo v skladu z Aarhuško konvencijo. Koncept informiranja javnosti pa bi moral 
preprečevati zlorabe in nelojalno konkurenco. Predlagani čitalniški koncept je primerna 
rešitev, saj zainteresiranim tretjim stranem omogoča dostop do zaupnih informacij, 
potencialnim konkurentom pa preprečuje zlorabo sistema za pridobitev občutljivih 
komercialnih podatkov. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 211 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 173

Skupno stališče Sveta
Člen 65 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 otroke, se označijo z oznako „ni 
primerno za dojenčke in majhne otroke“. 
1 UL L 339, 6. 12. 2006, str. 16.
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Or. en

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. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 214 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 174

Skupno stališče Sveta
Člen 66 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Države članice lahko prepovejo ali 
omejijo oglaševanje fitofarmacevtskih 
sredstev v nekaterih sredstvih javnega 
obveščanja. 

Or. en

Obrazložitev

Primerno je obdržati prepovedi, ki na tem področju obstajajo na nacionalni ravni. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 215 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 175

Skupno stališče Sveta
Člen 66 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Oglasi ne vsebujejo prikazov morebitnih 
nevarnih postopkov, kot je mešanje ali 
uporaba brez ustrezne zaščitne obleke, 
uporabe v bližini hrane ali uporabe s strani 
otrok ali v njihovi bližini.

4. Oglasi ne vsebujejo prikazov morebitnih 
nevarnih postopkov, kot je mešanje ali 
uporaba brez ustrezne zaščitne obleke, 
uporabe v bližini hrane ali uporabe s strani 
otrok ali v njihovi bližini, stanovanjskih 
naseljih ali drugih javnih območjih.

Or. en
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Obrazložitev

Otroci in pripadniki drugih ranljivih skupin so lahko tudi v domovih in vrtovih blizu 
škropljenih polj, kot tudi na drugih javnih območjih, tako da se tudi škropljenje v bližini teh 
območij ne oglašuje.
Predlog spremembe k novemu besedilu, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 176

Skupno stališče Sveta
Člen 67 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 67 Člen 67
Vodenje evidence Vodenje evidence

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji, 
uvozniki, izvozniki in poklicni uporabniki 
fitofarmacevtskih sredstev najmanj tri leta
vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, uvažajo, izvažajo, skladiščijo, 
uporabljajo ali dajejo v promet.

1. Proizvajalci, dobavitelji, distributerji, 
uvozniki, izvozniki in poklicni uporabniki 
fitofarmacevtskih sredstev najmanj deset 
let po prekinitvi proizvodnje ali uporabe
vodijo evidenco v zvezi s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih 
proizvajajo, uvažajo, izvažajo, skladiščijo, 
uporabljajo ali dajejo v promet. 

Na zahtevo pristojnega organa dajo na 
voljo ustrezne podatke iz teh evidenc. 
Tretje strani, kot je sektor za 
gospodarjenje s pitno vodo, lahko od 
pristojnega organa zahtevajo dostop do 
teh informacij.

Na zahtevo pristojnega organa dajo na 
voljo 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 neposreden dostop do njih. 
Podatki o celotni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev na določenem 
kmetijskem izdelku se zagotovijo trgovcem 
na drobno in na debelo v obliki 
elektronskega dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Prodajalci na drobno in na debelo so prosili za izčrpne informacije o pesticidih, uporabljenih 
pri posameznih proizvodih, zato da bi lahko bolje izpolnjevali zahteve o sledljivosti in da bi 
izboljšali analize ostankov pesticidov po svojih shemah kakovosti. Primarni proizvajalci bi 
morali na zahtevo obvezno pošiljati strankam podatke, ki se zahtevajo v veljavnih predpisih. 
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Sedaj prebivalci nimajo dostopa do informacij o kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, dostopa 
pa nimajo niti njihovi zdravniki ali drugi zdravstveni svetovalci. Vendar so te informacije 
življenjskega pomena za pravilno oceno in zdravljenje vsakogar, pri katerem so se pojavili za 
zdravje škodljivi učinki. Če obstaja možnost kroničnih dolgotrajnih učinkov na zdravje je 
treba evidence hraniti vsaj 10 let. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 216 iz prve obravnave z manjšim preoblikovanjem

Predlog spremembe 177

Skupno stališče Sveta
Člen 67 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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.

Or. en

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. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 217 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 178

Skupno stališče Sveta
Člen 67 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imetniki registracije zagotovijo 
pristojnim organom držav članic potrebne 
podatke o obsegu prodaje 
fitofarmacevtskih sredstev v skladu z 
Uredbo (ES) št. …/2008 Evropskega 

2. Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev 
obvestijo pristojne organe o: 
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parlamenta in Sveta z dne.... o statistki 
izdelkov za zaščito rastlin .

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti sledljivost izdelkov, 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. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 218 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 179

Skupno stališče Sveta
Člen 68 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice izvajajo 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 izvajajo uradni nadzor za 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo. Ta 
nadzor vključuje 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.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 220 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 180

Skupno stališče Sveta
Člen 68 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Uredba, sprejeta v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 79(4), 
določa določbe za nadzor, predvsem v 
zvezi s proizvodnjo, pakiranjem, 
označevanjem, skladiščenjem, prevozom, 
trženjem, formulacijo, vzporedno trgovino 
in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 
Vsebuje tudi določbe v zvezi z zbiranjem 
podatkov in poročanjem o sumu 
zastrupitve.

Uredba, sprejeta v skladu s postopkom iz 
člena 251 Pogodbe, določa določbe za 
nadzor v zvezi s proizvodnjo, pakiranjem, 
označevanjem, skladiščenjem, prevozom, 
trženjem, formulacijo, vzporednim 
trgovanjem in uporabo 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.

Or. en

Obrazložitev

Določbe o nadzoru morajo biti opredeljene v uredbi Parlamenta in Sveta. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 221 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 181

Skupno stališče Sveta
Člen 73 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 73a
Sklad za varno odstranitev zastarelih 

pesticidov
Proizvajalci in imetniki registracije 
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prispevajo v sklad, ki pokriva stroške, 
povezane z odstranjevanjem in uničenjem 
zalog zastarelih pesticidov v državah 
članicah in tretjih državah. Prispevek v 
sklad se razdeli na pošten in pregleden 
način. 

Or. en

Obrazložitev

Zaloge zastarelih pesticidov v mnogih državah članicah in tretjih državah predstavljajo resno 
nevarnost za človekovo zdravje in okolje. Od proizvajalcev se zahteva, da krijejo stroške, 
povezane z varnim odstranjevanjem in uničenjem teh nevarnih snovi. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 222 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 182

Skupno stališče Sveta
Člen 77

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko, v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 79(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 iz člena 79(3), sprejme ali 
spremeni tehnične ali druge smernice za 
izvajanje te uredbe. Komisija lahko od 
Agencije zahteva, da pripravi ali sodeluje 
pri oblikovanju smernic. Agencija lahko 
začne s pripravo ali revizijo smernic, 
namenjenih oceni tveganja za aktivne 
snovi.

Or. en

Obrazložitev
Treba bi bilo omogočiti, da EFSA sama začne s pripravo ali revizijo smernic, namenjenih 
oceni tveganja.
Kompromisni predlog spremembe, ki temelji na predlogu spremembe 224 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 183

Skupno stališče Sveta
Člen 78 – odstavek 1 – točka (f)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(f) uredba o pripravi programa dela za 
varovala in sinergiste iz člena 26;

črtano

Or. en

Obrazložitev
Program dela bi bilo treba sprejeti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe novega odstavka, ki ga predlaga Svet v skladu s predlogom spremembe 
108 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 184

Skupno stališče Sveta
Člen 78 – odstavek 1 – točka (l)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(l) uredba o nadzoru iz tretjega 
pododstavka člena 68. 2.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Uredbo o nadzoru bi bilo treba sprejeti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe novega odstavka, ki ga predlaga Svet v skladu s predlogom spremembe 
221 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 185

Skupno stališče Sveta
Člen 78 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. V skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 79(2) se sprejme uredba, ki vsebuje
seznam aktivnih snovi iz Priloge I k 
Direktivi 91/414/EGS. Te snovi se štejejo 

3. V skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 79(4) se sprejme 
uredba, s katero se seznam aktivnih snovi 
iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS vključi 
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za odobrene v skladu s to uredbo. v Prilogo IIa k tek uredbi. Te snovi se 
štejejo za odobrene v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje besedilo z določbami novega sklepa o komitologiji.
Ponovna vložitev predloga spremembe 226 iz prve obravnave ter dodatna sprememba, da se 
zagotovi skladnost s predlogom spremembe člena 13(2), ki določa prilogo k seznamu aktivnih 
snovi.

Predlog spremembe 186

Skupno stališče Sveta
Člen 79 – odstavek 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Seje odbora in njegovih delovnih 
skupin so na zahtevo odprte za poslance 
Evropskega parlamenta. 

Or. en

Obrazložitev

Povečati je treba preglednost postopkov komitologije. Opazovalcem Evropskega parlamenta 
bi bilo treba omogočiti udeležbo na sejah odbora in njegovih delovnih skupin. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 228 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 187

Skupno stališče Sveta
Člen 80 – odstavek 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

7. Komisija v …* pripravi seznam snovi, 
vključenih v Prilogo I k Direktivi 
91/414/EGS, ki izpolnjujejo merila, 
določena v točki 4 Priloge II k tej uredbi, 
in za katera se uporabljajo določbe člena 

7. Komisija v …* pripravi seznam snovi, 
vključenih v Prilogo I k Direktivi 
91/414/EGS, ki izpolnjujejo merila, 
določena v točki 4 Priloge II k tej uredbi, 
in za katera se uporabljajo določbe člena 
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50 te uredbe. 50 te uredbe.
 Opomba za UL: 78 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

 Opomba za UL: 36 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi za sprejetje seznama možnih snovi za zamenjavo čakali šest let in pol. To je 
treba storiti najpozneje po treh letih. 

Predlog spremembe novega odstavka, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 188

Skupno stališče Sveta
Člen 81 – odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od odstavka 28(1) lahko 
država članica v petih letih po sprejetju 
programa iz člena 26 odobri dajanje v 
promet na svojem ozemlju 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
varovala in sinergiste, ki niso bili 
odobreni, vendar so vključeni v program.
2. Z odstopanjem od člena 27 in brez 
poseganja v zakonodajo Skupnosti lahko 
države članice nacionalne določbe za 
dodatke, ki niso zajete v Prilogi III, do ….
Če država članica po …*, upravičeno 
meni, da bo dodatek, ki ni vključenv 
Prilogo III, verjetno resno ogrožal zdravje 
ljudi in živali ali bo resno škodoval okolju, 
lahko na svojem ozemlju začasno prepove 
ali omeji uporabo zadevnega dodatka. O 
tem nemudoma obvesti druge države 
članice in Komisijo ter navede razloge za 
svojo odločitev. Uporablja se člen 71.

Or. en
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Obrazložitev

To je v skladu s prej predlaganim predlogom spremembe člena 29(2) in spremno 
obrazložitvijo.
Ponovna vložitev predloga spremembe 229 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 189

Skupno stališče Sveta
Člen 82

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Do…*, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o delovanju 
medsebojnega priznavanja registracij ter 
zlasti o uporabi določb iz člena 36(3) in
člena 50(2) s strani držav članic, o 
razdelitvi držav članic Skupnosti na tri 
cone in uporabi meril za odobritev aktivnih 
snovi, varoval in sinergistov v skladu s 
Prilogo II ter o njihovem vplivu na 
diverzifikacijo in konkurenčnost 
kmetijskega sektorja ter na zdravje ljudi in 
na okolje. Poročilu lahko po potrebi 
predloži ustrezne zakonodajne predloge za 
spremembo teh določb.

Do…*, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o delovanju 
medsebojnega priznavanja registracij ter 
zlasti o uporabi določb iz člena 50(2) s 
strani držav članic in uporabi meril za 
odobritev aktivnih snovi, varoval in 
sinergistov v skladu s Prilogo II ter o 
njihovem vplivu na diverzifikacijo in 
konkurenčnost kmetijskega sektorja ter na 
zdravje ljudi in na okolje. Poročilu lahko 
po potrebi predloži ustrezne zakonodajne 
predloge za spremembo teh določb.

Or. en

Obrazložitev

Povezano z delnim črtanjem člena 36(3) - ne sme biti odstopanj od meril za izključitev.

Povezano s črtanjem pojma con v prvi obravnavi parlamenta. 

Predlog spremembe novih določb, ki jih je predlagal Svet.

Predlog spremembe 190
Skupno stališče Sveta
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Priloga I 

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Priloga I črtano
Cona A – sever

V to cono sodijo naslednje države članice:
Danska, Estonija, Latvija, Litva, Finska, 
Švedska

Cona B – osrednji del
V to cono sodijo naslednje države članice:
Belgija, Češka, Nemčija, Irska, 
Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, 
Avstrija, Poljska, Romunija, Slovenija, 
Slovaška, Združeno kraljestvo

Cona C – jug
V to cono sodijo naslednje države članice:
Bolgarija, Grčija, Španija, Francija, 
Italija, Ciper, Malta, Portugalska

Or. en

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 načelom ES 
glede sorazmernosti in subsidiarnosti, ker presega mero, ki je potrebna za pospešitev 
postopka odločanja. Te cilje je mogoče doseči s spremembo sistema medsebojnega 
priznavanja brez koncepta razdelitve na območja.
Ponovna vložitev predloga spremembe 230 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 191

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Aktivna snov sama ali v povezavi z 
varovalom ali sinergistom se odobri le, če 

Aktivna snov sama ali v povezavi z 
varovalom ali sinergistom se odobri le, če 
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je bilo za eno ali več reprezentativnih rab 
ugotovljeno, da je fitofarmacevtsko 
sredstvo po uporabi v skladu z dobro 
prakso varstva rastlin in ob upoštevanju 
realnih pogojev uporabe dovolj učinkovito. 
Ta zahteva se oceni glede na enotna načela 
za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6).

je bilo za velik obseg reprezentativnih rab 
ugotovljeno, da je fitofarmacevtsko 
sredstvo po uporabi v skladu z dobro 
prakso varstva rastlin in ob upoštevanju 
realnih pogojev uporabe dovolj učinkovito.
Ta zahteva se oceni glede na enotna načela 
za oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6).

Or. en

Obrazložitev

Vsaka odločitev mora temeljiti na realnih pogojih uporabe.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 232 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 192

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.6.1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.6.1. Kjer je to ustrezno, se določijo ADI, 
AOEL in ARfD. Pri določanju teh 
vrednosti se zagotovi ustrezna varnostni 
razpon v višini vsaj 100 ob upoštevanju 
vrste in resnosti učinkov ter ranljivosti 
posebnih skupin prebivalstva.

3.6.1. Kjer je to ustrezno, se določijo ADI, 
AOEL in ARfD. Pri določanju teh 
vrednosti se zagotovi ustrezni varnostni 
razpon v višini vsaj 100, ob upoštevanju 
vrste in resnosti učinkov, možnih 
kombiniranih učinkov ter ranljivosti 
posebnih skupin prebivalstva, ki so posebej 
ogrožene. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati možne kombinirane učinke kot tudi posebej ogrožene skupine.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 300 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 193

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.6.5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.6.5. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če se na podlagi ocene 
Skupnosti ali mednarodno priznanih 
smernic za preskušanje ali drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, 
vključno s pregledom strokovne literature s 
strani Agencije, šteje, da nima lastnosti 
endokrinih motilcev hormonov, ki lahko 
škodljivo vplivajo na ljudi, razen če je 
izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, 
varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem
sredstvu v realnih predlaganih pogojih 
uporabe zanemarljiva; tj. sredstvo se 
uporablja v zaprtih sistemih ali v drugih 
pogojih, kjer ni stika z ljudmi in kjer 
ostanki zadevne aktivne snovi, varovala ali 
sinergista v hrani ali krmi ne presegajo 
privzete vrednosti v skladu s členom 18(1) 
(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

3.6.5. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če se na podlagi ocene 
Skupnosti ali mednarodno priznanih 
smernic za preskušanje ali drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, 
vključno s pregledom strokovne literature s 
strani Agencije, šteje, da nima lastnosti 
endokrinih motilcev hormonov, za katere 
obstaja sum, da imajo toksikološki pomen 
v zvezi z ljudmi, tudi med življenjem 
zarodka/plodu in/ali v otroštvu, ob 
upoštevanju morebitnih kombinacij 
učinkov, razen če je izpostavljenost ljudi 
tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva; 
tj. sredstvo se uporablja v zaprtih sistemih 
ali v drugih pogojih, kjer ni stika z ljudmi 
in kjer ostanki zadevne aktivne snovi, 
varovala ali sinergista v hrani ali krmi ne 
presegajo privzete vrednosti v skladu s 
členom 18(1) (b) Uredbe (ES) 
št. 396/2005.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi potencialno resnih učinkov endokrinih motilcev hormonov med razvojem bi morala 
biti dovolj navedba, da zanje obstaja sum, da imajo toksikološki pomen. 
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 300 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 194

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.6.5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.6. Vpliv na zdravje ljudi 3.6. Vpliv na zdravje ljudi

3.6.5a. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če se na podlagi ocene ali 
drugih razpoložljivih podatkov in 
informacij, vključno s pregledom 
strokovne literature, ne ugotovi, da 
povzroča nevarnost razvojnih 
nevrotoksičnih ali imunotoksičnih 
učinkov na ljudi, ob upoštevanju 
izpostavljenosti med življenjem 
zarodka/plodu in/ali v otroštvu ter 
morebitnih kombinacij učinkov, razen če 
je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, 
varovalu ali sinergistu v 
fitofarmacevtskem sredstvu v realnih 
pogojih uporabe zanemarljiva, t. sredstvo 
se uporablja v zaprtih sistemih ali pod 
drugimi pogoji, ki izključujejo stik z 
ljudmi, in kjer ostanki zadevne aktivne 
snovi, varovala ali sinergista v hrani in 
krmi ne presegajo privzete vrednosti v 
skladu s členom 18(1) (b) Uredbe (ES) 
št. 396/2005.

Or. en

Obrazložitev

Vse več je nevroloških bolezni in bolezni, ki vplivajo na imunski sistem, zato snovi s takim 
učinkom ne mi smele biti odobrene.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 300 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 195

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točke 3.7.1 in 3.7.1.1 in 3.7.1.2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.7.1. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če ne šteje za obstojno 
organsko onesnaževalo (POP).

3.7.1. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
ter njihovi produkti presnove ali ostanki 
se odobrijo le, če ne štejejo za obstojna 
organska onesnaževala.

Snov, ki izpolnjuje vsa tri spodaj navedena 
merila, je POP:

Snov, ki izpolnjuje vsa tri spodaj navedena 
merila, je POP:

3.7.1.1. Obstojnost 3.7.1.1. Obstojnost

Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
izpolnjuje kriterij za obstojnost, kjer 
obstaja dokaz, da je čas razgradnje 50% 
(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

Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
izpolnjuje kriterij za obstojnost, kjer:

– obstaja dokaz, da je čas razgradnje 50% 
(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 ali

– obstaja dokaz, da je aktivna snov sicer 
dovolj obstojna, da se obravnava z vidika 
konvencije o obstojnih organskih 
onesnaževalih ali

3.7.1.2. Bioakumulacija 3.7.1.2. Bioakumulacija
Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
izpolnjuje kriterij za bioakumulacijo, kjer 
je:

Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
izpolnjuje kriterij za bioakumulacijo, kjer 
je:

– dokaz, da je njegov faktor bio-
koncentracije ali faktor bioakumulacije v 
vodnih vrstah večji od 5 000 ali, če ni 
takšnih podatkov, da je vrednost log Ko/w 
večja od 5; ali

– dokaz, da je njegov faktor bio-
koncentracije ali faktor bioakumulacije v 
vodnih vrstah večji od 2 000 ali, če ni 
takšnih podatkov, da je vrednost log Ko/w 
ali vrednost log Ko/a večja od 5; ali

– dokaz, da aktivna snov, varovalo ali 
sinergist predstavljajo druge razloge za 
nevarnost, kot je visoka stopnja 
bioakumulacije v drugih neciljnih vrstah, 
visoka toksičnost ali ekotoksičnost

– dokaz, da aktivna snov, varovalo ali 
sinergist predstavljajo druge razloge za 
nevarnost, kot je visoka stopnja 
bioakumulacije v drugih neciljnih vrstah, 
visoka toksičnost ali ekotoksičnost ali
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– dokaz, ki temelji na spremljanju 
podatkov v živih organizmih, ki kažejo, da 
je zmožnost bioakumulacije aktivne snovi 
dovolj velika, da zahteva obravnavo z 
vidika konvencije o obstojnih organskih 
onesnaževalih;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uredbo usklajuje s prilogo D k stockholmski konvenciji, ki poleg 
nekaterih poskusov omogoča tudi druge dokaze.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 230 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 196

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.2 – uvod – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.7.2. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če ne šteje za obstojno, 
bioakumulativno in strupeno snov (PBT).

3.7.2. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
in njihovi produkti presnove ali ostanki se 
odobrijo le, če ne štejejo za obstojne, 
bioakumulativne in strupene snovi (PBT).

Or. en

Obrazložitev
Treba je vključiti produkte presnove ali ostanke.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 235 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 197

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.2.1 – pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 236 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 198

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.2.2 – pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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.

Or. en

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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 237 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 199

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.2.3 – alinea 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

– 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

Or. en

Obrazložitev

Težko je razumeti, zakaj je kategorija 3 zajeta pri snoveh, ki so strupene za razmnoževanje, ne 
pa pri snoveh, ki so rakotvorne ali mutagene.

Ponovna vložitev predloga spremembe 238 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 200

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.3 – uvod – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.7.3. Aktivna snov, varovalo ali 
sinergist se odobri le, če ne šteje za zelo 
obstojno snov in snov, v kateri je 
bioakumulacija zelo velika (vPvB).

3.7.3. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
ter njihovi produkti presnove ali ostanki
se odobrijo le, če ne štejejo za zelo 
obstojne snovi in snovi, v kateriih je 
bioakumulacija zelo velika (vPvB).

Or. en

Obrazložitev
Treba je vključiti produkte presnove ali ostanke.
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 239 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 201

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.3.1 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 240 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 202

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.7.3.2 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Prav tako izpolnjuje merilo velike 
bioakumulacije, če obstaja dokaz o visoki 
bioakumulaciji v drugih vrstah, ali če 
spremljanje podatkov v živih organizmih 
kaže, da je zmožnost bioakumulacije 
kemikalije dovolj velika, da zbuja skrb.

Or. en

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 
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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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 241 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 203

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.8.1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.8.1. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če ocena tveganja prikaže 
tveganja, ki so sprejemljiva v skladu z 
merili, določenimi v enotnih načelih za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6), pod realnimi 
predlaganimi pogoji uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov, varovalo ali sinergist. Ocena 
mora upoštevati resnost učinkov, 
nezanesljivost podatkov in število skupin 
organizmov, za katere se pričakuje, da bo 
nameravana uporaba aktivne snovi, 
varovala ali sinergista nanje škodljivo 
vplivala.

3.8.1. Aktivna snov, varovalo ali sinergist 
se odobri le, če ocena tveganja prikaže 
tveganja, ki so sprejemljiva v skladu z 
merili, določenimi v enotnih načelih za 
oceno in registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev iz člena 29(6), pod realnimi 
predlaganimi pogoji uporabe 
fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje 
aktivno snov, varovalo ali sinergist. Ocena 
mora upoštevati resnost učinkov, tudi na 
biotsko raznovrstnost, nezanesljivost 
podatkov in število skupin organizmov, za 
katere se pričakuje, da bo nameravana 
uporaba aktivne snovi, varovala ali 
sinergista nanje škodljivo vplivala.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora prispevati k dolgoročni ohranitvi biotske raznovrstnosti. 
Delna ponovna vložitev predloga spremembe 242 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 204

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.8.2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.8.2a. Aktivna snov, varovalo ali sinergist
se odobrijo le, če na podlagi ocene 
Skupnosti ali mednarodno priznanih 
smernic za preskušanje ter drugih 
razpoložljivih podatkov in informacij, kar 
vključuje pregled znanstvenih publikacij, 
ni ugotovljeno, da so toksični za čebele in 
imajo koeficient tveganja (HQ) nižji od 
50.

Or. en

Obrazložitev

Študije so pokazale, da čebele, ki so bile izpostavljene pesticidom, izgubijo sposobnost 
orientacije. Pri postopku odobritve je treba upoštevati toksičnost za čebele. Koeficient 
tveganja (HQ) je zelo koristen kazalec pri izračunu toksičnosti za čebele in ga je treba pri 
oceni tveganja upoštevati.
Ponovna vložitev predloga spremembe 244 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 205

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.9

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Aktivna snov, varovalo ali sinergist se 
odobri le, če se lahko, kjer je to ustrezno, 
določi definicija ostanka za namene ocene 
tveganja in za namene izvrševanja.

Aktivna snov, varovalo ali sinergist se 
odobri le, kjer je to ustrezno, določi 
definicija ostanka in če jo je mogoče 
odkriti z analitičnimi metodami za splošno 
rabo za namene ocene tveganja in za 
namene izvrševanja.

Or. en
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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. 
Reinstating first reading Amendment 245. 

Predlog spremembe 206

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.9 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.9a. Učinki prehranjevalne verige
Aktivna snov, varovalo ali sinergist se 
odobrijo le, če se njihov učinek na 
prehranjevalno verigo višjih organizmov 
šteje za sprejemljiv na podlagi znanstveno 
odobrene metodologije ocene tveganja, in 
če so odobreni, se ocenjeni učinek na 
ekosistem zmanjšuje s sistemom ublažitve 
in nadomeščanja.

Or. en

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.
Ponovna vložitev predloga spremembe 246 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe 207

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 3.9 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3.9b. Izključitev prednostnih snovi
Snovi iz prednostnega seznama, ki je bil 
sestavljen v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je 
ratificirala Evropska unija, ali s seznama 
prednostnih snovi na področju vodne 
politike iz priloge k Direktivi 2000/60/ES, 
se ne bi smele odobriti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uredbo usklajuje z obstoječo zakonodajo in z okvirno direktivo o vodah.
Ponovna vložitev predloga spremembe 247 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 208

Skupno stališče Sveta
Priloga II – točka 4 – uvod in prve tri alinee

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Možna snov za zamenjavo 4. Možna snov za zamenjavo

Aktivna snov se odobri kot možna snov za
zamenjavo v skladu s členom 24, kadar je 
izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

Aktivna snov se določi kot možna snov za 
zamenjavo v skladu s členom 24, kadar je 
izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

– njene vrednosti ADI, ARfD ali AOEL so 
bistveno nižje od vrednosti večine 
odobrenih aktivnih snovi znotraj skupine 
snovi/kategorij rabe;

– njene vrednosti ADI, ARfD ali AOEL so 
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 (kot so razvojni 

obstajajo razlogi za skrb v zvezi z naravo 
kritičnih učinkov in lastnostmi, ki lahko 
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nevrotoksični ali imunotoksični učinki), ki 
skupaj z vzorci uporabe/izpostavljenosti 
povzročijo primere uporabe, ki lahko še 
vedno zbujajo skrb, npr. visoko raven 
tveganja za podtalnico; kljub zelo 
omejevalnim ukrepom za obvladovanje 
tveganja (kot so obsežna osebna zaščitna 
oprema ali zelo široki varovalni pasovi);

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 strokovne literature, 
povzroča endokrine motnje in kaže 
nevrotoksične ali imunotoksične učinke 
pri odraslih ali v razvojni dobi;

Or. en

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 
možne snovi za zamenjavo. Posebna pozornost se nameni razvojnim nevrotoksičnim učinkom.
Ponovna vložitev predloga spremembe 248 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 209

Skupno stališče Sveta
Priloga II a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti vključitev odobrenih snovi v prilogo uredbe.
Ponovna vložitev predloga spremembe 249 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 210

Skupno stališče Sveta
Priloga III – naslov

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Seznam dodatkov, ki niso odobreni za 
vključitev v fitofarmacevtska sredstva iz 
člena 27

Seznam dodatkov, varoval ali sinergistov,
ki so odobreni za vključitev v 
fitofarmacevtska sredstva

Or. en

Obrazložitev

Dodatki lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje, zato jih je treba odobriti in vključiti v 
pozitivni seznam. 
Ponovna vložitev predloga spremembe 250 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 211

Skupno stališče Sveta
Priloga IV – točka 1 – pododstavek –1 (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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 snov za zamenjavo.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam ni treba odobriti proizvodov, ki ne vsebujejo možne snovi za zamenjavo, če 
so na trgu varnejše drugačne možnosti. Države članice morajo imeti pravico dopolniti sedanji 
seznam EU možnih snovi za zamenjavo, če to želijo zaradi varstva zdravja ljudi in okolja. Pri 
primerjalni oceni in nadomestitvi je treba dati prednost možnim snovem za zamenjavo.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 251 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 212

Skupno stališče Sveta
Priloga IV – točka 1 – točki b in c

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) zamenjava se izvede le za 
fitofarmacevtska sredstva, katerih 
uporaba pomeni bistveno višjo raven 
tveganja za zdravje ljudi ali okolje; and

(b) zamenjava se v državah članicah lahko 
izvede za vse aktivne snovi, ki povzročajo
višjo raven tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje, če se uporabljajo v registriranih 
fitofarmacevtskih sredstvih.

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

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam ni treba odobriti proizvodov, ki ne vsebujejo možne snovi za zamenjavo, če 
so na trgu varnejše drugačne možnosti. Države članice morajo imeti pravico dopolniti sedanji 
seznam EU možnih snovi za zamenjavo, če to želijo zaradi varstva zdravja ljudi in okolja. Pri 
primerjalni oceni in nadomestitvi je treba dati prednost možnim snovem za zamenjavo.

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 251 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 213

Skupno stališče Sveta
Priloga IV – točka 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Občutne razlike v tveganju za vsak primer 
posebej opredelijo pristojni organi. 
Upoštevajo se lastnosti aktivne snovi in 
fitofarmacevtskega sredstva ter možnost 
izpostavljenosti različnih podskupin 
prebivalstva (poklicni ali nepoklicni 
uporabniki, navzoče osebe, delavci, 
prebivalci, posebne ranljive skupine ali 
potrošniki) neposredno ali posredno preko 
hrane, krme, pitne vode ali okolja. 

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 fitofarmacevtskega sredstva ter 
možnost izpostavljenosti različnih 
podskupin prebivalstva (poklicni ali 
nepoklicni uporabniki, navzoče osebe, 
delavci, prebivalci, posebne ranljive 



PE412.104v01-00 142/142 PR\740972SL.doc

SL

Upoštevati je treba tudi druge dejavnike, 
kot sta strogost uvedenih omejitev uporabe 
in predpisana osebna zaščitna oprema.

skupine ali potrošniki) neposredno ali 
posredno preko hrane, krme, pitne vode ali 
okolja. Upoštevati je treba tudi druge 
dejavnike, kot sta strogost uvedenih 
omejitev uporabe in predpisana osebna 
zaščitna oprema.

Po potrebi se v zvezi z okoljem za občutno 
razliko v tveganju šteje faktor z vrednostjo 
najmanj 10 za TER (razmerje 
toksičnost/izpostavljenost) različnih 
fitofarmacevtskih sredstev.

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

Or. en

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 snovi za 
zamenjavo.
Ponovna vložitev predloga spremembe 252 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 214

Skupno stališče Sveta
Priloga IV – točka 3 – pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Primerjalna ocena upošteva registrirano 
uporabo v manjši meri.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 253 iz prve obravnave.
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