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Област СЗБ у ЕУ заокружена је новим сетом
прописа
 Регулатива Европског парламента и Савета бр.
1107/2009/ЕЦ која се односи на стављање у промет
средстава за заштиту биља и којом су укинуте Директиве
Европског Савета бр. 91/414/ЕЕЦ и бр. 79/117/ЕЕЦ
 Директива Европског парламента и Савета бр. 2009/128/ЕЦ
за успостављање оквира ЕУ ради достизања одрживе
примене пестицида
 Директива Европског парламента и Савета бр. 2009/127/EЦ
којом је замењена Директива бр. 2006/42/EЦ која се односи
на уређаје за примену пестицида
 Регулатива Европског парламента и Савета бр.
1185/2009/ЕЦ која се односи на статистику у области
пестицида

Вршац 22.09.2010.

Регулатива бр. 1107/2009/ЕЦ
 Уведене су основне супстанце, синергисти, протектанти, ађуванти,
кооформуланти
 Укидање земљама чланицама могућности привремене регистрације
СЗБ чија а.с. није прошла одобравање на нивоу ЕУ
 Одржавање 10 година за заштиту података за нове супстанце, а за
све нове податке чије се достављање захтева у поступку
разматрања a.с и СЗБ две године и шест месеци

 Увођење нових критеријума у процесу одобравања а.с., синергиста
и протектанати
o мутагене, карциногене и репродуктивно токсичне супстанце
категорије 1A или 1B
o перзистетни органски загађивачи (POP)
o ендокрини дисруптори
o перзистентне, биоакумулативне и токсичне супстанце (PBT)
o веома перзистентне и веома биоакумулативне супстанце (vPvB)
 Увођење класе супстанци које ће се сматрати као "кандидати за
замену "
Вршац 22.09.2010.

Директива бр. 2009/128/ЕЦ
 Национални акциони план – успостављаљање циљева, мера и
временског оквира за смањење ризика и утицаја употребе
пестицида на здравље људи и животну средину, промовисање,
развој и увођење интегрисаног управљања штетним организмима
и алтернативних приступа или техника, као што су нехемијске
(непестицидне) мере контроле штетних организама
o 26. НОВЕМБАР 2012. – достављање планова Комисији ЕУ
o 30. ЈУН 2013. – информисање Комисије о подржавању
успостављања ИПМ (информације, алати и савети) и органске
производње
o 1. ЈАНУАР 2014. – Генерални принципи интегралног сузбијања
штетних организама морају бити успостављени и почети да се
примењују од стране “професионалних корисника”

o 26. НОВЕМБАР 2014. – извештај Парламенту и Савету о мерама у
Националним акционим плановима
o 26. НОВЕМБАР 2018. – извештај Парламенту и Савету о примени
Националних акционих планова

Директива бр. 2009/128/ЕЦ
 Едукација свих професионалних корисника (пољопривредних
произвођача), дистрибутера и саветодаваца у области
пестицида. Директива прописује и области које програм
едукације мора да садржи.
o 26. НОВЕМБАР 2013. – успостављање система
цертификације
o 26. НОВЕМБАР 2015. – ограничење продаја пестицида за
професионалну употребу лицима која поседују цертификат
 Систем контроле опреме и уређаја за примену пестицида )она
која се користи)
o 26. НОВЕМБАР 2016. – контролисана једном
o До 2012. – петогодишњи интервал контроле
o После 2020. – трогодишњи интервал контроле
 Информисање и подизање свести јавности – 26. НОВЕМБАР
2012. – стратешки документ за праћење и снимање утицаја
употребе пестицида на људско здравље и животну средину

Директива бр. 2009/128/ЕЦ
 Забрана примене пестицида из ваздухоплова
 Успостављаљање мера за безбедно:
o складиштење, руковање, растварање и мешање
пестицида
o руковање амбалажом и остацима од третирања
o чишћење опреме и уређаја за примену
 Успостављање мера за примену пестицида од стране
непрофесионалних корисника:
o пестициди ниске токсичности
o формулације спремне за употребу
o мала паковања
 Успостављање хармонизованих индикатора ризика

 Успостављање казнене политике – извештај Комисији до
26. НОВЕМБРА 2012.
 Преношење одредби Директиве у национална
законодавства до 26. НОВЕМБРА 2011.

Имајући све ово у виду, Република
Србија је и у свој законодавни оквир
укључила основне одредбе нових
регулатива и директива доношењем
новог Закона о средствима за заштиту
биља, пратећи поступак усвајања
поменутих легислативних оквира ЕУ.

Приоритети!
Реалан акциони план!
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