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EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN POTROŠNIKE
Direktorat F – Urad za prehrano in veterinarstvo

DG(SANCO) 2012-6295 – MR FINAL

KONČNO POROČILO O REVIZIJI,
OPRAVLJENI V
SLOVENIJI
MED 8. IN 12. OKTOBROM 2012
ZA OCENO NADZORA NAD PESTICIDI

Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno.

Povzetek
To poročilo opisuje izid revizije, ki jo je Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) opravil v
Sloveniji med 8. in 12. oktobrom 2012 v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 882/2004 o uradnem
nadzoru živil in krme ter Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Cilj revizije je bil oceniti nadzor nad pesticidi.
Slovenija je že izpolnila veliko večino zahtev Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov, ki
predvideva ustrezno usposabljanje in nadzor pridelovalcev in distributerjev fitofarmacevtskih
sredstev (FFS). Pristojni organ je dobro organiziran in ima dobro usposobljeno osebje.
Vzpostavljen je dober sistem za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, natančne informacije o
fitofarmacevtskih sredstvih pa so dostopne na internetu. Smernice integriranega varstva rastlin
pred škodljivimi organizmi so vzpostavljene in integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi
organizmi se spodbuja.
Pomanjkljivosti so bile ugotovljene pri upoštevanju rokov za ponovno registracijo
fitofarmacevtskih sredstev, pri usklajevanju nadzora uporabe fitofarmacevtskih sredstev med
pristojnimi organi ter pri nadzoru kakovosti fitofarmacevtskih sredstev.
Poročilo vsebuje več priporočil pristojnim organom za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in
izboljšanje izvajanja nadzornih ukrepov.

Kazalo
1
2
3

UVOD ...............................................................................................................................1
CILJI IN OBSEG ................................................................................................................1
PRAVNA PODLAGA IN STANDARDI ...................................................................................2
3.1
3.2

4

OZADJE............................................................................................................................2
4.1
4.2

5

PRAVNA PODLAGA .................................................................................................................. 2
STANDARDI ............................................................................................................................ 2
SERIJA REVIZIJ ........................................................................................................................ 2
PROFIL DRŽAVE ...................................................................................................................... 3

UGOTOVITVE IN SKLEPI .................................................................................................3
5.1 USTREZNA NACIONALNA ZAKONODAJA .................................................................................. 3
5.2 ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE URADNEGA NADZORA................................................................ 4
5.2.1 IMENOVANJE PRISTOJNIH ORGANOV................................................................................... 4
5.2.2 VIRI ZA IZVAJANJE NADZORA.............................................................................................. 5
5.2.3 REGISTRACIJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV .................................................................. 5
5.2.4 NADZOR DAJANJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V PROMET ............................................. 6
5.2.5 NADZOR UPORABE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV ........................................................... 8
5.2.6 OPREDELITEV PREDNOSTNEGA URADNEGA NADZORA ......................................................... 9
5.2.7 POSTOPKI ZA IZVAJANJE NADZORNIH DEJAVNOSTI IN POROČANJE O NJIH ........................... 10
5.2.8 USKLAJEVANJE IN SODELOVANJE MED PRISTOJNIMI ORGANI IN ZNOTRAJ NJIH .................... 10
5.2.9 IZVRŠILNI UKREPI ........................................................................................................... 11
5.2.10
POSTOPKI PREVERJANJA IN REVIZIJA ............................................................................ 12

6
SPLOŠNI SKLEP..............................................................................................................12
7
SKLEPNI SESTANEK .......................................................................................................13
8
PRIPOROČILA ................................................................................................................13
PRILOGA I - PRAVNA SKLICEVANJA ......................................................................................14

III

OKRAJŠAVE IN OPREDELITVE V TEM POROČILU
Okrajšava

Obrazložitev

KIS

Kmetijski inštitut Slovenije

PO

pristojni organ(-i)

OPO

osrednji pristojni organ(-i)

GD (SANCO)

Generalni direktorat za zdravje in potrošnike

EU

Evropska unija

NŽD

nosilec(-ci) živilske dejavnosti

FVO

Urad za prehrano in veterinarstvo

IVRŠO

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

IRSKGHO

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje

MKO

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MVO

mejna(-e) vrednost(-i) ostankov

DČ

država(-e) članica(-e)

FURS

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

FFS

fitofarmacevtsko(-a) sredstvo(-a)
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UVOD

Revizija je bila opravljena v okviru načrtovanega programa revizij Urada za prehrano in
veterinarstvo (FVO).
Potekala je med 8. in 12. oktobrom 2012. Revizijska skupina je bila sestavljena iz dveh revizorjev
iz FVO in enega strokovnjaka iz države članice Evropske unije (EU).
Med revizijo so revizijsko skupino FVO spremljali predstavniki osrednjega pristojnega organa,
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (IRSKGHO). 8. oktobra 2012 je bil
organiziran uvodni sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), IRSKGHO,
Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (FURS) in laboratorija Kmetijskega inštituta
Slovenije (KIS). Na tem sestanku je revizijska skupina FVO potrdila cilje in načrt revizije, organi
pa so opisali nadzorne sisteme.
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CILJI IN OBSEG

Cilj revizije je bil oceniti obstoječe sisteme nadzora nad pesticidi, zlasti:
•

izpolnjevanje zahtev za registracijo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ter uradni nadzor
dajanja v promet in uporabe FFS v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in
Direktivo 2009/128/ES;

•

izpolnjevanje zahtev za uradni nadzor uporabe FFS pri pridelovalcih v skladu z Uredbo (ES)
št. 882/2004.

Z vidika obsega sta se v okviru revizije ocenjevali učinkovitost pristojnih organov in organizacija
nadzora, vključno s postopki registracije, nadzorom trgovcev s FFS na debelo in drobno ter
nadzorom pridelovalcev.
Za dosego navedenih ciljev so bile obiskane naslednje lokacije:
Preglednica 1: Obiski in sestanki
Obiski/sestanki

Pripombe

Pristojni organi
osrednji

1

MKO, FURS

območni

2

območni enoti IRSKGHO v Ljubljani in Novi
Gorici

1

laboratorij KIS

Laboratoriji
javni

1

Obiski na kraju samem
Nadzor pridelovalcev

2

Nadzor trgovcev na debelo in drobno

2

pridelovalec v Ljubljani in pridelovalec v
Mirnu
trgovec s FFS na debelo v Ljubljani in trgovec
s FFS na drobno v Vipavi
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PRAVNA PODLAGA IN STANDARDI
3.1 PRAVNA PODLAGA

Revizija je bila opravljena na podlagi splošnih določb zakonodaje EU, zlasti v skladu s:
•

členom 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta;

•

členom 68 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pravni akti iz tega poročila se nanašajo, kadar je to ustrezno, na zadnjo spremenjeno različico.
Pravni akti EU iz tega poročila so v celoti navedeni v Prilogi 1.
3.2 STANDARDI
Seznam z natančnimi podatki o veljavnem standardu je na voljo v Prilogi 2. Posebne določbe teh
besedil so navedene na začetku posameznega oddelka.

4

OZADJE
4.1 SERIJA REVIZIJ

Ta revizija je del serije revizij nadzora nad pesticidi, ki jih je FVO opravil v državah članicah EU.
Pred sedanjo serijo revizij je FVO v državah članicah opravil tri serije revizij, ki so obsegale nadzor
dajanja v promet in uporabe FFS ter ostankov pesticidov. Splošna pregledna poročila o prejšnjih
serijah revizij so dostopna na spletnem mestu GD (SANCO):
http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm.
Revizijske skupine FVO so v prejšnjih serijah revizij ugotovile, da se nadzorni sistemi med
državami članicami precej razlikujejo. Nadzorni sistem za ostanke pesticidov je bil bolje razvit kot
nadzorni sistem za dajanje FFS v promet in njihovo uporabo. Vendar so bile velikokrat ugotovljene
pomanjkljivosti pri načrtovanju in izvajanju inšpekcijskih pregledov za nadzor dajanja FFS v
promet in njihove uporabe. Delovanje laboratorijev, ki opravljajo analizo formulacij, pri
preskušanju FFS je bilo na splošno ocenjeno kot zadovoljivo.
Načrtovanje nadzora ostankov pesticidov v živilih rastlinskega izvora in poročanje o takem nadzoru
sta se od prve serije revizij močno izboljšala. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene zlasti v zvezi z
ocenjevanjem sistemov samonadzora, mestom vzorčenja in izvršilnimi ukrepi, ki se sprejmejo v
primeru neskladnosti. Glavne pomanjkljivosti, ugotovljene v laboratorijih za analizo ostankov
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pesticidov, so se nanašale na pomanjkanje primerne opreme in izvajanje postopkov nadzora
kakovosti.
Pristojni organi držav članic, v katerih so bile opravljene revizije, so v akcijskih načrtih opisali,
kako bodo obravnavali priporočila. Navedeni akcijski načrti so skupaj s poročili prav tako
objavljeni na spletnem mestu GD (SANCO).
FVO je revizijo nadzora nad pesticidi v Sloveniji opravil leta 2005. Poročilo
DG (SANCO)/7668/2005
o
navedeni
reviziji
je
dostopno
na
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm. Splošni sklep revizijskega poročila je bil, da se je
nadzorni sistem za ostanke pesticidov močno izboljšal, a ga je treba še dodatno izboljšati. Sistem za
nadzor dajanja FFS v promet in njihove uporabe je bilo treba okrepiti zlasti na področju
usposabljanja, načrtovanja in števila pregledov na ravni dajanja v promet in uporabnikov.
4.2 PROFIL DRŽAVE
FVO je objavil profil države za Slovenijo, ki vsebuje povzetek opisa nadzornih sistemov za živila in
krmo, zdravstveno varstvo živali, dobro počutje živali in zdravstveno varstvo rastlin ter pregled
stanja izvajanja priporočil iz prejšnjih poročil o misijah FVO. Profil države je dostopen na:
http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm.
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UGOTOVITVE IN SKLEPI

5.1 USTREZNA NACIONALNA ZAKONODAJA
Pravna podlaga
Člen 291 Pogodbe o delovanju EU določa, da države članice sprejmejo vse ukrepe notranjega
prava, ki so potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije.
Ugotovitve
Uredba (ES) št. 1107/2009 se izvaja z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/2011).
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/2007-UPB1) vsebuje glavne točke
Direktive 2009/128/ES. Novi zakon o fitofarmacevtskih sredstvih je v postopku sprejemanja v
parlamentu in bo predvidoma sprejet ob koncu leta 2012. Pristojni organ je navedel, da zadevni
zakon v celoti prenaša Direktivo 2009/128/ES.
Nadzor dajanja v promet in uporabe ureja Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme
(Uradni list RS, št. 120/2005).
Najpomembnejši deli sekundarne zakonodaje o dajanju FFS v promet so Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS,
št. 68/2002, 73/2005), Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s
fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/2001, 64/2005, 66/2007) ter Pravilnik o določitvi
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mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu
(Uradni list RS, št. 89/2004).
Sekundarna zakonodaja o uporabi FFS vključuje Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo
izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/2000, 18/2002, 97/2005) in Pravilnik o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007, 30/2009).
Navedena zakonodaja je dostopna na internetu.
Sklepi
Večina elementov Direktive 2009/128/ES je bila del slovenske zakonodaje že pred obstojem
navedene direktive. Direktiva naj bi bila v celoti prenesena v bližnji prihodnosti. Zahteve glede
dajanja v promet in uporabe FFS se izpolnjujejo v sekundarni zakonodaji.

5.2 ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE URADNEGA NADZORA
5.2.1

Imenovanje pristojnih organov

Pravne zahteve
Člen 75(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 določata, da morajo države članice imenovati pristojni
organ ali pristojne organe za izpolnjevanje obveznosti iz navedene uredbe ter Evropski komisiji
sporočiti podrobnosti v zvezi s svojimi pristojnimi organi.
Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da morajo države članice imenovati pristojne organe za
uradni nadzor.
Ugotovitve
V maju 2012 je prišlo do preoblikovanja dveh ministrstev. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je od Ministrstva za okolje in prostor prevzelo pristojnost za okoljske zadeve. V
okviru MKO je FURS pristojni organ za registracijo FFS. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano je od maja 2012 IRSKGHO. IRSKGHO je pristojni organ za uradni nadzor dajanja v
promet in uporabe FFS, zaradi prevzema pristojnosti na področju okolja pa tudi za nadzor
zastarelih FFS. Inšpektorat je organiziran na osmih območnih enotah in njihovih lokalnih
izpostavah.
Več podrobnosti je v profilu za Slovenijo.
Sklepi
Pristojni organi so ustrezno imenovani.
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5.2.2

Viri za izvajanje nadzora

Pravne zahteve
V skladu s členom 75(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 morajo države članice zagotoviti, da imajo
pristojni organi zadostno število ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja za uspešno in
učinkovito izvajanje svojih obveznosti.
V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 882/2004 morajo pristojni organi zagotoviti, da imajo dostop
do dovolj ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja ter da imajo ustrezne in pravilno
vzdrževane objekte in naprave. Člen 6 določa, da morajo pristojni organi zagotoviti, da se osebje
udeleži ustreznega usposabljanja in spremlja novosti na svojem področju pristojnosti.
Ugotovitve
Štirje člani osebja FURS se ukvarjajo z registracijo FFS, dva člana pa z usposabljanjem in
inšpekcijskim pregledom naprav. Ocenjevanje FFS izvaja 11 pooblaščenih ocenjevalcev.
IRSKGHO je pristojni organ za uradni nadzor uporabe FFS z enim višjim inšpektorjem na sedežu
inšpektorata in 34 lokalnimi inšpektorji Kmetijskega inštituta Slovenije na regionalni/lokalni ravni.
Osebje za nadzor dajanja v promet: en višji inšpektor na sedežu IRSKGHO in sedem lokalnih
inšpektorjev Kmetijskega inštituta Slovenije na regionalni/lokalni ravni.
Za zagotovitev usposobljenosti osebja Zakon o FFS določa, da morajo imeti inšpektorji ustrezno
izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj. Osebje se redno usposablja. Revizijski
skupini FVO je bil predstavljen program usposabljanja. Vodja kmetijske inšpekcije opravlja osebne
razgovore z inšpektorji in redno sodeluje pri inšpekcijskih pregledih za nadzor.
Od tri- do štirikrat na leto se sestane medregijska delovna skupina za nadzor dajanja FFS v promet
in njihove uporabe ter razpravlja o letnem programu dela, spremembah zakonodaje in drugih
pomembnih zadevah. Ta delovna skupina je pripravila tudi priročnike za nadzor, da bi se
standardiziralo delo inšpektorjev pri nadzoru dajanja FFS v promet in njihove uporabe.
Sklepi
Na voljo je bilo ustrezno usposobljeno in izkušeno osebje, ki je opravilo ustrezno usposabljanje.
5.2.3

Registracija fitofarmacevtskih sredstev

Pravne zahteve
Člen 29 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da se FFS registrira le, če izpolnjuje opredeljene
zahteve. Zahtevana vsebina registracije je navedena v členu 31. Člen 57 določa, da mora biti
elektronski register, ki se redno posodablja, javno dostopen.
Členi od 40 do 42 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določajo zahteve in postopke za vzajemno
priznavanje registracij med državami članicami. Člen 53 navedene uredbe določa, da se lahko v
nujnih primerih FFS registrirajo za omejeno in nadzorovano uporabo.
Ugotovitve
V avgustu 2012 je bilo skupno registriranih 347 FFS, ki so vsebovala 206 aktivnih snovi.
Ocenjevanje FFS usklajuje FURS ter izvajajo pooblaščeni ocenjevalci na Slovenskem inštitutu za
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hmeljarstvo in pivovarstvo, na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za varovanje zdravja RS in
Kmetijskem inštitutu v Novi Gorici. Vsi podatki in ocenjevalna poročila se vnesejo v spletno
podatkovno zbirko, ki vsebuje izčrpne in pregledne informacije o postopku registracije. Pristojni
organ pripravi predlog o morebitni registraciji in ga predloži v mnenje Komisiji za FFS, ki se
sestaja mesečno. Pristojni organ sprejme odločitev o registraciji na podlagi mnenja Komisije za FFS
in soglasja Ministrstva za zdravje.
Revizijska skupina je pregledala dve vlogi za ponovno registracijo FFS, ki vsebujejo aktivni snovi
mankozeb oziroma dimetoat. Registraciji sta bili izdani 4. oziroma 13. septembra 2012. Rok za
ponovno registracijo FFS, ki vsebujejo mankozeb, je bil v skladu s členom 3 Direktive
Komisije 2005/72/ES 30. junij 2010, za ponovno registracijo FFS, ki vsebujejo dimetoat, pa v
skladu s členom 3 Direktive Komisije 2007/25/ES 30. september 2011. Pristojni organ je navedel,
da je bila z Izvedbeno uredbo 86/2011 Komisija za FFS ukinjena, kar naj bi pospešilo postopek
registracije. Uredba se bo začela uporabljati, ko bo sprejet predlog zakona o fitofarmacevtskih
sredstvih. Revizijska skupina je opravila pregled na kraju samem in ugotovila, da so odobrene
etikete skladne z Uredbo (ES) št. 547/2011.
Elektronski register s podatki o registracijah je javno dostopen na internetu in se dnevno posodablja.
Na podlagi vzajemnega priznavanja v skladu z Direktivo 91/414/EGS je bilo izdanih
49 registracij FFS. Na podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009 je bilo prejetih 12 vlog. Od teh je bila ena
vloga odobrena, druge pa so v postopku ocenjevanja.
V letu 2012 so bile izdane skupno štiri nujne registracije za FFS, ki vsebujejo aktivne snovi,
vključene v Uredbo (ES) št. 540/2011. Registracije so veljavne štiri mesece in zahteve za uporabo
so jasno določene – vzpostavljeni so posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja, uporaba je dovoljena le
na območjih tveganja in obstajajo posebne zahteve za evidentiranje uporabe.
Izdati je mogoče dovoljenja za podaljšanje uporabe. Ta dovoljenja so objavljena na internetu in so
dostopna vsem uporabnikom.
Sklepi
Postopek registracije je bil skladen z določbami Direktive 91/414/EGS in Uredbe (ES)
št. 1107/2009, razen rokov za spremembo registracij po vključitvi aktivnih snovi v Prilogo I
Direktive 91/414/EGS.

5.2.4

Nadzor dajanja fitofarmacevtskih sredstev v promet

Pravne zahteve
Člen 28 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da se FFS ne da v promet, če v zadevni državi članici ni
bilo registrirano.
Člen 5 Direktive 2009/128/ES določa, da morajo države članice zagotoviti, da imajo vsi
distributerji FFS prek teles, ki jih določijo pristojni organi, dostop do ustreznega usposabljanja.
Sisteme potrdil je treba uvesti do 26. novembra 2013.
Člen 6 Direktive 2009/128/ES določa, da se do 26. novembra 2015 prodaja FFS poklicnim
uporabnikom omeji na osebe, ki imajo potrdilo.
Člen 67(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da morajo proizvajalci, dobavitelji, distributerji,
uvozniki in izvozniki FFS voditi evidenco in jo hraniti najmanj pet let.
6

Člen 68 določa, da morajo države članice izvajati uradni nadzor za zagotavljanje skladnosti z
navedeno uredbo.
Člen 13 Direktive 2009/128/ES določa, da morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s
katerimi zagotovijo, da ravnanje s pesticidi in njihovo skladiščenje, ravnanje z njihovo embalažo in
ostanki ter ponovna uporaba ali odstranitev njihove embalaže in ostankov ne ogrožajo zdravja ljudi
ali okolja.
Ugotovitve
Na območju Ljubljane je inšpektorica obiskala trgovca na debelo. Inšpektorica se je na inšpekcijski
pregled pripravila med drugim tako, da je pregledala poročila svojega zadnjega inšpekcijskega
pregleda, ki ga je v tem podjetju opravila leta 2007, potrdilo o usposabljanju odgovorne osebe ter
tudi to, ali so podatki v registru, ki se nanašajo na podjetje, še vedno veljavni.
Revizijska skupina se je pri pregledu na kraju samem seznanila, da je inšpektorica preverila
registracijo in potrdilo o usposabljanju odgovorne osebe. Inšpektorica je prav tako pregledala
evidence in preverila, ali je bila količina FFS, ki je bila v prometu leta 2011, prijavljena FURS v
ustreznem roku; preverjeni so bili tudi pogoji skladiščenja FFS.
Na območju Nove Gorice je bil opravljen inšpekcijski pregled pri trgovcu s FFS na drobno.
Inšpektorica se je na inšpekcijski pregled pripravila tako, da je v podatkovnih zbirkah pregledala
registracijo podjetja in podatke o opravljenem usposabljanju osebja. To je nato preverila na kraju
samem. Prav tako je pregledala rezultate prejšnjih inšpekcijskih pregledov. Zadnji pregled je bil
opravljen 12. aprila 2011. Neskladnost, ugotovljena pri tem pregledu, se je nanašala na to, da je bila
posoda za odpadno embalažo premajhna. Navedena neskladnost je bila odpravljena. Preverjeno je
bilo skladiščenje FFS, ki jim je potekla registracija. Pri dveh FFS so bile preverjene registracija in
etikete. Trgovec je pristojnemu organu skladno z zahtevami predložil seznam s podatki o letnem
prometu pesticidov. Neskladnosti niso bile ugotovljene.
Revizijska skupina je obiskala laboratorij KIS. V letih 2010 in 2011 je bilo 11 vzorcev formulacij
analiziranih samo na vsebnost aktivnih snovi. Drugi parametri niso bili analizirani.
Carinska uprava skupaj s fitosanitarno inšpekcijo preverja skladnost uvoza FFS. Na namig enega
distributerja je IRSKGHO na podlagi analize formulacije odkril prepovedano FFS. To FFS je bilo
umaknjeno s trga.
V nadzor dajanja v promet so zajeti trgovci na debelo in drobno, ne pa tudi proizvajalci FFS.
Sklepi
Nadzor dajanja v promet se izvaja skladno z zahtevami. Sistem usposabljanja in potrjevanja
distributerjev FFS je vzpostavljen. Obiskani distributerji so vodili evidenco, ravnanje s FFS,
njihovo embalažo in ostanki ter njihovo skladiščenje pa so bili skladni z zahtevami. Nadzor
kakovosti FFS se izvaja, vendar pa se preverja samo vsebnost aktivnih snovi. Izvaja se nadzor za
odkrivanje prepovedanih pesticidov.
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5.2.5

Nadzor uporabe fitofarmacevtskih sredstev

Pravne zahteve
Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 852/2004 in del A.III Priloge I k isti uredbi določata, da morajo nosilci
živilske dejavnosti (NŽD), ki gojijo rastlinske proizvode ali opravljajo spravilo rastlinskih
proizvodov, voditi evidenco predvsem o kakršni koli uporabi FFS.
Člen 55 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da mora biti uporaba FFS skladna s splošnimi načeli
integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi (IVRŠO), kot je navedeno v členu 14
Direktive 2009/128/ES in Prilogi III k navedeni direktivi. Navedena načela se začnejo uporabljati
najpozneje s 1. januarjem 2014. Člen 14(5) navedene direktive določa, da morajo države članice
uvesti ustrezne spodbude, s katerimi poklicne uporabnike spodbudijo k prostovoljnemu izvajanju
smernic integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi za posamezne pridelke ali sektorje.
Člen 67(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da morajo poklicni uporabniki voditi evidenco
o FFS, ki jih uporabljajo, in jo hraniti najmanj tri leta. Člen 55 določa, da se FFS med drugim
uporabljajo v skladu z odobrenimi pogoji, navedenimi na etiketah.
Člen 68 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da morajo države članice izvajati uradni nadzor za
zagotavljanje skladnosti z navedeno uredbo.
Člen 5 Direktive 2009/128/ES določa, da morajo države članice zagotoviti, da imajo vsi poklicni
uporabniki prek teles, ki jih določijo pristojni organi, dostop do ustreznega usposabljanja. Sisteme
potrdil je treba uvesti do 26. novembra 2013.
Člen 8 Direktive 2009/128/ES določa, da morajo države članice zagotoviti redne preglede naprav za
nanašanje pesticidov za poklicno rabo. Do 26. novembra 2016 morajo biti vse naprave pregledane
najmanj enkrat.
Člen 13 Direktive 2009/128/ES določa, da morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s
katerimi zagotovijo, da ravnanje s pesticidi in njihovo skladiščenje, ravnanje z njihovo embalažo in
ostanki ter ponovna uporaba ali odstranitev njihove embalaže in ostankov ne ogrožajo zdravja ljudi
ali okolja.
Člen 8(5) Direktive 2009/128/ES določa, da morajo poklicni uporabniki redno kalibrirati in
tehnično pregledovati naprave za nanašanje pesticidov.
Ugotovitve
Določbe za usposabljanje in potrjevanje poklicnih uporabnikov in distributerjev FFS, preskušanje in
certificiranje naprav za škropljenje, vodenje evidenc o uporabi FFS, skladiščenje pesticidov,
ravnanje z njihovo embalažo in ostanki ter za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi
so že vključene v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih in se izvajajo.
Za usposabljanje poklicnih uporabnikov, svetovalcev in distributerjev je bilo določenih skupno
16 organov. Imenovani organi so lokalne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, srednje
kmetijske šole in obe fakulteti za kmetijstvo. Skupno je bilo usposobljenih in potrjenih 65 000 oseb,
njihovi podatki pa so vključeni v spletno podatkovno zbirko. Zahteve glede trajanja usposabljanja
so različne, in sicer od 15 ur za poklicne uporabnike do 60 ur za svetovalce, usposabljanje pa je
treba po treh oziroma petih letih obnoviti.
Pridelovalci, ki jih je obiskala revizijska skupina, so vodili evidenco o uporabi FFS. Za preskušanje
naprav za škropljenje je bilo določenih devet organov, tj. srednje kmetijske šole in fakulteti. Skupno
je bilo preskušenih in certificiranih 22 000 naprav. Na voljo so bila štiri tehnološka navodila za
integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi za zelenjavo, sadje, poljščine in vinograde, ki
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so jih pridelovalci in inšpektorji uporabljali informativno.
Ostanki pesticidov in odpadna embalaža pesticidov se zbirajo prek distributerjev, trgovcev, zbirnih
centrov in premičnih zbiralnic, za njihovo začasno skladiščenje in odstranjevanje pa skrbi
pooblaščeno zasebno podjetje. V letu 2011 je bilo zbranih skupno 328 ton odpadnih pesticidov,
122 ton pa jih je bilo varno odstranjenih. Preostanek je bil začasno skladiščen.
Poleg tega je IRSKGHO leta 2011 vzel 65 vzorcev kmetijskih pridelkov pred spravilom in/ali
dajanjem v promet ter jih analiziral na ostanke pesticidov. Pri rezultatih je bilo preverjeno, ali gre za
nedovoljeno uporabo FFS.
Revizijska skupina je spremljala dva inšpekcijska pregleda pridelovalcev, ki so ju opravili
inšpektorji IRSKGHO. Inšpektorji so pregledali evidenco kmetovalcev o uporabi FFS, potrdila o
usposabljanju, certifikate naprav za škropljenje in certifikate zasebnih certifikacijskih organov za
integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi. Certifikate naprav za škropljenje so preverili
tako, da so pregledali certifikacijske oznake na napravah. Evidenco o uporabi so na enem območju
preverili tako, da so pregledali račune pridelovalcev. Inšpektorji so na podlagi ustreznih priročnikov
za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi preverili, ali so evidentirane uporabe
dovoljene, vendar pa je bil tak priročnik v enem primeru zastarel. Inšpektorji so preverili tudi
pogoje skladiščenja FFS in evidentirali proizvode v zalogah. Inšpektorji niso imeli dostopa do
odobrenih etiket registriranih FFS, da bi lahko odkrili morebitne ponarejene etikete. V letu 2011 je
bilo
opravljenih
skupno
1 082
inšpekcijskih
pregledov
od
skupno
43 000 pridelovalcev z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva.
Sklepi
Končni uporabniki FFS vodijo evidenco v skladu s členom 67(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter
členom 4(1) Uredbe 852/2004 in delom A.III Priloge I k isti uredbi. Nadzor uporabe FFS se izvaja v
skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Sprejeti so bili ustrezni ukrepi glede zahtev v zvezi s smernicami integriranega varstva rastlin pred
škodljivimi organizmi, usposabljanjem in potrjevanjem uporabnikov FFS, inšpekcijskimi pregledi
naprav za nanašanje, ravnanjem s FFS in njihovim skladiščenjem ter ravnanjem z embalažo in
ostanki FFS, kot je določeno v zgoraj navedeni zakonodaji.
5.2.6

Opredelitev prednostnega uradnega nadzora

Pravne zahteve
Člen 3 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da se uradni nadzor opravlja redno, na podlagi tveganja in
ustrezno pogosto, pri čemer se upoštevajo:
(a) znana tveganja, (b) dosedanja praksa nosilcev živilske dejavnosti glede skladnosti z zakonodajo,
(c) zanesljivost katerih koli lastnih pregledov, ki so bili že opravljeni, in (d) kakršne koli
informacije, ki bi lahko kazale na neskladnost.
Ugotovitve
Trgovci na drobno ter objekti za distribucijo in prepakiranje se pregledajo enkrat na leto. Kadar se
ugotovijo nepravilnosti, se uradni nadzor ponovi. Pogostost pregledov uporabnikov FFS temelji na
informacijah o vrsti, obsegu in raznovrstnosti pridelave, preteklih nepravilnostih, številu primerov
preseganja mejne vrednosti ostankov (MVO), namigih, kmetijskih površinah na občutljivih
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območjih, večji možnosti onesnaževanja okolja, nujnih registracijah in vzajemnem priznavanju
registracij, integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi ter ekološkem kmetovanju.
Lastni pregledi nosilcev dejavnosti na področju krme ali živil in druge oblike uradnega nadzora se
ne upoštevajo. Vsako leto so pregledani od dva do trije odstotki uporabnikov.
Sklepi
Nadzor temelji na tveganju in se izvaja ustrezno pogosto. Vendar pa se pri načrtovanju nadzora ne
upoštevajo dovolj rezultati drugih pregledov, zlasti kontrol navzkrižne skladnosti.
5.2.7

Postopki za izvajanje nadzornih dejavnosti in poročanje o njih

Pravne zahteve
Člen 8 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da morajo pristojni organi opravljati uradni nadzor v
skladu z določenimi postopki, ki vsebujejo informacije in navodila za osebje, ki opravlja uradni
nadzor.
Člen 9 navedene uredbe določa, da morajo pristojni organi pripraviti poročila o uradnem nadzoru,
ki so ga opravili, vključno z opisom namena uradnega nadzora, uporabljenih metod, dobljenih
rezultatov in kakršnih koli ukrepov, ki jih mora sprejeti zadevni nosilec dejavnosti.
Člen 68 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da morajo države članice v šestih mesecih od konca leta
Komisiji predložiti poročilo o obsegu in rezultatih nadzora za zagotavljanje skladnosti z navedeno
uredbo.
Ugotovitve
Inšpektorji pri izvajanju nadzora dajanja v promet in uporabe FFS uporabljajo določene postopke in
kontrolne sezname. Navedeni dokumenti vsebujejo navodila za izvajanje nadzora in pravne
informacije. Poročilo se sestavi za vsak inšpekcijski pregled ter vsebuje rezultate in ukrepe, ki jih je
treba sprejeti, vključno z roki za navedene ukrepe. Podjetje, ki je predmet nadzora, prejme izvod
poročila. Inšpektorji so na obeh območjih, ki so jih obiskali, uporabili enake postopke in kontrolne
sezname.
Pristojni organ je navedel, da je bilo poročilo o nadzoru v letu 2011 poslano Komisiji julija 2012,
kot to zahteva člen 68 Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Sklepi
Postopki za izvajanje nadzornih dejavnosti in poročanje o njih so skladni s pravnimi zahtevami.
5.2.8

Usklajevanje in sodelovanje med pristojnimi organi in znotraj njih

Pravne zahteve
Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa učinkovito in uspešno usklajevanje med pristojnimi
organi.
Člen 4(5) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da je treba, kadar je v pristojnem organu za opravljanje
uradnega nadzora pristojna več kakor ena enota, med različnimi enotami zagotoviti učinkovito
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usklajevanje in sodelovanje.
Ugotovitve
Med IRSKGHO in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pooblaščeni organ za
izvajanje kontrol navzkrižne skladnosti, je bil sklenjen sporazum. Agencija se seznani z vsemi
primeri neskladnosti, zaradi katerih so bile pridelovalcem izrečene denarne kazni, ter na podlagi
tega zadevnim pridelovalcem ustrezno zniža subvencije. Vendar pa IRSKGHO ne prejme nobenih
informacij o nadzoru, ki ga opravi agencija.
Pristojni organi o kršitvah v zvezi z MVO obvestijo IRSKGHO. Revizijska skupina je preverila
dokazila o izvajanju nadaljnjih ukrepov pri pridelovalcih v zvezi s tem. Spletni informacijski sistem
pri IRSKGHO omogoča usklajevanje nadzornih dejavnosti, inšpektorji pa imajo dostop do
podatkov o nosilcih dejavnosti in poročil o inšpekcijskih pregledih. Kljub temu imajo inšpektorji
dostop samo do svojih osebnih poročil o inšpekcijskih pregledih, zato niso vedno seznanjeni z
inšpekcijskimi pregledi na njihovem področju pristojnosti, ki jih opravijo njihovi kolegi.
Sodelovanje pri pripravi priročnikov za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in
zahtevane evidence, ki jo morajo voditi pridelovalci, je bilo nezadostno. Inšpektorji so oba
pridelovalca, ki so ju obiskali, opozorili, da morata v svojo evidenco o uporabi FFS vključiti fazo
vegetacije in čas tretiranja čez dan. Navedeno je sicer v Sloveniji zakonsko predpisano, vendar
pridelovalca s tem nista bila seznanjena in take informacije se v obrazcih za vodenje evidence, ki so
jih priskrbeli certifikacijski organi za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, niso
zahtevale. V enem od prejšnjih inšpekcijskih pregledov enega od pridelovalcev je bila ugotovljena
nedovoljena uporaba FFS in pridelovalec je bil denarno kaznovan, vendar pa ustrezno priporočilo v
zadevnem priročniku za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi ni bilo jasno.
Priročnike za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi pripravi MKO na podlagi
nekaterih predlogov FURS.
Sklepi
Ugotovljeni so bili primeri sodelovanja in usklajevanja med pristojnimi organi in znotraj njih,
vendar pa ukrepi v zvezi z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi niso bili
zadostno usklajevani, da bi se upoštevale pravne zahteve. Usklajevanje med Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja ter IRSKGHO glede nadzora pridelovalcev je nezadostno.
Omejen dostop inšpektorjev do dokumentacije o inšpekcijskih pregledih omejuje izvajanje
nadaljnjih ukrepov.
5.2.9

Izvršilni ukrepi

Pravne zahteve
Člen 72 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da morajo države članice določiti pravila o kaznih, ki se
uporabljajo v primeru kršitev, in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite,
sorazmerne in odvračilne.
Člen 54 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da mora pristojni organ, ki ugotovi neskladnost, ustrezno
ukrepati in tako zagotoviti, da nosilec dejavnosti izboljša stanje.
Člen 55 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da morajo države članice določiti pravila o sankcijah, ki
se uporabljajo za kršitve zakonodaje o krmi in živilih ter drugih določb EU o varstvu zdravja in
dobrega počutja živali, ter sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje.
Tako določene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
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Ugotovitve
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru lahko inšpektor izda odločbo kot upravni akt, s
katerim naloži odpravo neskladnosti v določenem roku; lahko sproži postopek po Zakonu o
prekrških ali Kazenskem zakoniku; lahko predlaga, da pristojni organ v primeru neskladnosti,
ugotovljenih na kraju samem, sproži pravni postopek. Zakon o prekrških določa denarne kazni, ki
lahko znašajo od 200 eurov za fizično osebo do 20 000 eurov za pravno osebo. Kazenski zakonik
predvideva tudi zaporno kazen.
Če vzorec ni skladen, mora nosilec dejavnosti na področju krme ali živil plačati stroške analize.
Sklepi
Izvajajo se učinkoviti, sorazmerni in odvračilni izvršilni ukrepi.

5.2.10 Postopki preverjanja in revizija
Pravne zahteve
V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 882/2004 morajo pristojni organi izvajati notranje revizije ali
dati izvesti zunanje revizije. Te morajo biti podvržene neodvisnemu natančnemu nadzoru in se
izvajati na pregleden način. Člen 8 določa, da morajo imeti pristojni organi vzpostavljene postopke
za preverjanje učinkovitosti uradnega nadzora, za zagotavljanje učinkovitosti popravljalnih ukrepov
in za ustrezno posodabljanje dokumentacije.
Ugotovitve
Notranje revizije v IRSKGHO izvaja služba za notranjo revizijo. Revizija, opravljena v letu 2010,
je vključevala tudi delo inšpektorja za pesticide z območja Ljubljane, s katerim se je sestala
revizijska skupina. Načrt za revizije v letu 2012 je pripravljen.
Vzpostavljeni so postopki preverjanja, ki vključujejo nadzor izvajanja dejavnosti v skladu z
navodili in postopki. Nadrejeni opravljajo letne razgovore z osebjem, inšpektorji pa lahko svoje
odločitve objavljajo na interni oglasni deski.
Sklepi
Revizije se izvajajo, postopki za nadzor pa so vzpostavljeni.
6

SPLOŠNI SKLEP

Slovenija je že uresničila veliko večino zahtev Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov,
ki določa ustrezno usposabljanje in nadzor pridelovalcev in distributerjev FFS. Pristojni organ je
dobro organiziran in ima dobro usposobljeno osebje. Vzpostavljen je dober sistem za registracijo
fitofarmacevtskih sredstev, natančne informacije o fitofarmacevtskih sredstvih pa so dostopne na
internetu. Smernice integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi so vzpostavljene in
integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi se spodbuja.
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Pomanjkljivosti so bile ugotovljene pri upoštevanju rokov za ponovno registracijo
fitofarmacevtskih sredstev, pri usklajevanju nadzora uporabe fitofarmacevtskih sredstev med
pristojnimi organi in pri nadzoru kakovosti fitofarmacevtskih sredstev.
7

SKLEPNI SESTANEK

Sklepni sestanek s predstavniki pristojnega organa je potekal 12. oktobra 2012. Na tem sestanku je
revizijska skupina FVO predstavila glavne ugotovitve in prve sklepe revizije. Pristojni organ je
predložil pripombe in revizijski skupini FVO zagotovil pojasnila.
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PRIPOROČILA

Pristojni organi so pozvani, da v 25 delovnih dneh po prejemu tega poročila o reviziji predložijo
podrobnosti o sprejetih in načrtovanih ukrepih, vključno z roki za njihovo izvedbo („akcijski
načrt“), v zvezi s spodaj navedenimi priporočili. Pristojni organ naj:

Št.

Priporočilo
1.

zagotovi, da se upoštevajo roki za ponovno registracijo fitofarmacevtskih sredstev, kot
to določajo direktive Komisije o vključitvi ustreznih aktivnih snovi v Prilogo I
Direktive 91/414/EGS;

2.

zagotovi, da je uradni nadzor dajanja fitofarmacevtskih sredstev v promet skladen z
Uredbo (ES) št. 1107/2009. V zvezi s tem naj pristojni organ ne glede na druge
dejavnike razširi obseg analiz formulacij, da bi tako povečal njihovo učinkovitost;

3.

glede ukrepov v zvezi z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in
glede nadzora uporabe fitofarmacevtskih sredstev v kombinaciji z nadzorom
navzkrižne skladnosti zagotovi učinkovito in uspešno usklajevanje znotraj pristojnih
organov in med njimi, kot določa člen 4(3) in (5) Uredbe (ES) št. 882/2004.

Odgovor pristojnega organa na priporočila je na voljo na:
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2012-6295
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PRILOGA 1 – PRAVNA SKLICEVANJA
Pravno sklicevanje

Uradni list

Naslov

Horizontalna zakonodaja
Uredba 178/2002

UL L 31,
str. 1–24.

1.2.2002, Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi
splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje,
ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in
postopkih, ki zadevajo varnost hrane

Uredba 882/2004

UL L 165, 30.4.2004,
str. 1, popravljena in
ponovno objavljena v
UL L 191, 28.5.2004,
str. 1

Uredba 852/2004

UL L 139, 30.4.2004, Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
str. 1, popravljena in št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil
ponovno objavljena v
UL L 226, 25.6.2004,
str. 3

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

Zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih
Uredba 1107/2009

UL L 309,
Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta
24.11.2009, str. 1–50. in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi
direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS

Uredba 540/2011

UL L 153, 11.6.2011, Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z
str. 0001–0186
dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
glede seznama registriranih aktivnih snovi

Uredba 547/2011

UL L 155, 11.6.2011, Uredba Komisije (EU) št. 547/2011 z dne
str. 0176–0205
8. junija 2011
o
izvajanju
Uredbe (ES)
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi
z
zahtevami
glede
označevanja
fitofarmacevtskih sredstev

Direktiva 91/414/EGS UL L 230, 19.8.1991, Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o
str. 1–32
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
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Pravno sklicevanje

Uradni list

Direktiva
2009/128/ES

UL L 309,
24.11.2009,
86

Naslov
Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in
str. 71– Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne uporabe
pesticidov
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