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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 14
Naslov

PREDLOG ZA DIREKTIVO 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne uporabe 
pesticidov.

PREDLOG ZA DIREKTIVO 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje skrbne uporabe 
pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostno uporabo bi bilo mogoče razumeti kot stalno uporabo pesticidov. Glede na vse 
večje pomisleke glede zdravja je prej potrebno doseči skrbno ali zmanjšano uporabo.

Gre za horizontalni predlog spremembe. Če bo sprejet, je treba ustrezno spremeniti ostalo 
besedilo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 15
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za doseganje bolj 
trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem 
tveganj in učinkov uporabe pesticidov na 
zdravje ljudi in okolje v skladu z potrebnim 
varstvom pridelka.

Ta direktiva določa okvir za doseganje bolj 
trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem 
tveganj in učinkov uporabe pesticidov na 
zdravje ljudi in okolje ter z zmanjševanjem 
odvisnosti od uporabe pesticidov in njenega 
obsega v skladu z načelom previdnosti.

Or. en

Obrazložitev

Na načelu previdnosti bi morala temeljiti tudi strategija za kar največje zmanjšanje uporabe 
pesticidov zaradi njihovih možnih škodljivih lastnosti, ne le vrednotenje/dovoljevanje 
pesticidov, kakor je predvideno v uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 16
Člen 3, točka (h a) (novo)

(ha) „celostno zatiranje škodljivcev“pomeni
metodo pridelave poljščin, pri kateri se 
uporabljajo mineralna gnojila in sintetični 
pesticidi, vendar je obremenitev okolja 
zaradi teh vnosov kolikor je razumno 
mogoče zmanjšana z dajanjem prednosti 
preventivnim ukrepom pri pridelavi 
poljščin, gojenju prilagojenih sort in 
uporabi nekemičnih praks in metod.

Or. en

Obrazložitev

Ni dovolj vključiti definicijo integriranega varstva rastlin pred škodljivci, saj to vključuje le 
vidike zaščite rastlin. Celostno zatiranje škodljivcev je primernejši sistem, saj gre za popoln 
sistem, ki združuje strategijo o hranilih, zatiranje škodljivcev, naravovarstvene cilje in 
kakovost pridelka. Zaradi soodvisnosti ravnanja s hranili, zatiranja škodljivcev in doseganja 
kakovosti, lahko sočasno delovanje na vse tri ključne elemente lahko pripomore k bistveno 
večji kakovosti okolja in pridelka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 17
Člen 4, odstavek 3

3. Komisija da v skladu z odstavkom 2 
posredovane informacije na razpolago 
tretjim državam, če je to primerno.

3. Komisija da v skladu z odstavkom 2 
posredovane informacije na razpolago 
tretjim državam in javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba pesticidov zadeva tudi javnost, saj je ne področju okolja potrošnica in porabnica, 
zato mora biti vključena v proces.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 18
Člen 4, odstavek 4

4. Določbe o sodelovanju javnosti, kakor so 
določene v členu 2 Direktive 2003/35/ES, se 
uporabljajo za pripravo in preoblikovanje 
nacionalnih akcijskih načrtov.

4. Določbe o sodelovanju javnosti, kakor so 
določene v členu 2 Direktive 2003/35/ES, se 
uporabljajo za pripravo in preoblikovanje 
nacionalnih akcijskih načrtov. Pristojni 
organi opravijo postopek javnega 
posvetovanja, pri čemer so interesi okolja 
in potrošnikov enakomerno zastopani.

Or. en

Obrazložitev

V javni razpravi morajo sodelovati proizvajalci in uporabniki pesticidov ter skupine 
okoljevarstvenikov, potrošnikov in ekoloških kmetovalcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 19
Člen 5, odstavek 3

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

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi črtanja odstavkov 2 in 3 člena 18.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 20
Člen 6, odstavek 1

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

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji, ki prodajajo pesticide, 
zaposleno vsaj eno osebo, ki ima potrdilo, 
navedeno v členu 5(2), in je na voljo na 
prodajnem mestu, da strankam zagotavlja 
informacije v zvezi z uporabo pesticidov.

Or. es

Obrazložitev

Informacije se ne dajejo vedno na prodajnem mestu. Včasih se to zgodi tudi med uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 21
Člen 7

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

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

Or. es

Obrazložitev

Programi morajo biti namenjeni osebam, ki so odgovorne za pravilno uporabo pesticidov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 22
Člen 7

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

Pregled naprav za nanašanje pesticidov 
mora obravnavati vse vidike, ki so 
pomembni za zagotovitev visoke ravni 
varnosti in zaščite za človekovo zdravje in 
okolje, pa tudi optimalno učinkovitega 
nanašanja.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti varnost naprav in metod za nanašanje, informacije o vplivu pesticidov na 
zdravje in okolje ter o nekemičnih alternativah pa so že sedaj vključene v ta okvir.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 23
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

(2) S pregledi se potrdi, da naprave za 
nanašanje pesticidov in njihov pribor 
izpolnjujejo bistvene zdravstvene in 
varnostne in okoljske zahteve, navedene v 
Prilogi II.

(2) S pregledi se potrdi, da naprave za 
nanašanje pesticidov in njihov pribor 
izpolnjujejo bistvene zdravstvene in 
varnostne in okoljske zahteve.

Or. de

Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi črtanja Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 24
Člen 8, odstavek 5

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

črtano
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Obrazložitev

Nadaljnje spreminjanje zaradi črtanja Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 25
Člen 9

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

(1) Države članice v skladu z odstavki 2 do
5 dovolijo škropljenje z uporabo letal.

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

(2) Države članice določijo in objavijo 
pridelke, območja in posebne zahteve, kjer 
je lahko škropljenje z uporabo letal 
dovoljeno.

(3) Države članice imenujejo organe, 
pristojne za odobritev odstopanj, in o tem 
obvestijo Komisijo.

(3) Države članice imenujejo organe, 
pristojne za odobritev dovoljenj, in o tem 
obvestijo Komisijo.

(4) Odstopanja se lahko odobrijo samo, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

(4) Dovoljenja se lahko izdajo samo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) drugih izvedljivih možnosti ni ali pa so 
prednosti glede zmanjšanih učinkov na 
zdravje in okolje v primerjavi s kopenskim 
nanašanjem pesticidov očitne;

(a) drugih izvedljivih in ekonomsko 
upravičenih možnosti ni ali pa so prednosti 
glede zmanjšanih učinkov na zdravje in 
okolje v primerjavi s kopenskim nanašanjem 
pesticidov očitne;

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

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

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

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

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

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

(5) Poklicni uporabnik, ki želi nanašati 
pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 
mora pri pristojnem organu vložiti zahtevo, 
opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 4.

(5) Poklicni uporabnik, ki želi nanašati 
pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 
mora pri pristojnem organu vložiti zahtevo, 
opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 4.

(6) Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.
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Obrazložitev

Splošna prepoved nanašanja pesticidov z uporabo letal ni strokovno utemeljena. Pri 
nekaterih specifičnih pridelkih ima škropljenje dolgo tradicijo. Kopensko nanašanje 
pesticidov je povezano z visokimi stroški. Poleg tega škropljenje z uporabo letal omogoča z 
lahkoto obvladljivo in zmanjšano uporabo pesticidov. Nacionalne ureditve že danes 
postavljajo zahteve (na primer oddaljenost od stanovanjskih stavb), zaradi katerih lahko v 
veliki meri izključimo možnost povečanja ogroženosti okolja in človeka. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 26
Člen 9, odstavek 2

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

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

Or. es

Obrazložitev

Ni se smiselno lotiti razvrščanja območij glede na dovoljenje škropljenja z uporabo letal, saj 
se tako razvrščanje lahko iz leta v leto spreminja. Določitev območij je naloga pristojnih 
organov, ki jih je predlagala Komisija, in so omenjeni v tretjem odstavku tega člena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 27
Člen 10, odstavek 1

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

(1) Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles, 
zlasti vodnih teles, namenjenih za pitno 
vodo, daje prednost:

(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju;

(a) proizvodom, ki ne predstavljajo velikega 
tveganja vnosa v vodno okolje;

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

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

Or. de



PE 386.429v01-00 8/17 AM\656767SL.doc

SL

Obrazložitev

Vodna telesa, namenjena za pitno vodo, je treba posebej zaščititi, da se zagotovi izvajanje 
določb člena 7 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 28
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice zagotovijo, da se na poljih 
v bližini vodotokov in zlasti na varovanih 
območjih za pridobivanje pitne vode, 
oblikovanih v skladu s členom 7(3) 
Direktive 2000/60/ES ustanovijo ustrezni 
zaščitni pasovi, kjer se pesticidov ne sme 
nanašati ali shranjevati.

2. Države članice zagotovijo, da se na poljih 
v bližini vodotokov in zlasti na varovanih 
območjih za pridobivanje pitne vode, 
oblikovanih v skladu s členom 7(3) 
Direktive 2000/60/ES ustanovijo najmanj 
10 metrov široki zaščitni pasovi, kjer se 
pesticidov ne sme nanašati ali shranjevati.

Or. en

Obrazložitev

Območja škropljenja morajo biti strogo določena in zagotovljeni morajo biti zaščitni pasovi, 
široki najmanj 10 metrov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek 4

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

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

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 30
Člen 11

Države članice s tehtnim upoštevanjem 
potrebnih higienskih zahtev in zahtev javne 
varnosti zagotovijo, da se sprejmejo 
naslednji ukrepi:

Države članice s tehtnim upoštevanjem 
potrebnih higienskih zahtev in zahtev javne 
varnosti zagotovijo, da se sprejmejo
naslednji ukrepi:

(a) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, šolskih in otroških igriščih.

(a) uporaba pesticidov se omeji na 
najmanjšo možno mero na območjih, ki jih 
uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, šolskih in otroških igriščih.

(b) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na posebnih 
ohranitvenih območjih ali drugih območjih, 
določenih za namene oblikovanja potrebnih 
ohranitvenih ukrepov v skladu s členoma 3 
in 4 Direktive 79/409/EGS ter členi 6, 10 in 
12 Direktive 92/43/EGS.

(b) uporaba pesticidov se omeji na 
najmanjšo možno mero na posebnih 
ohranitvenih območjih ali drugih območjih, 
določenih za namene oblikovanja potrebnih 
ohranitvenih ukrepov v skladu s členoma 3 
in 4 Direktive 79/409/EGS ter členi 6, 10 in 
12 Direktive 92/43/EGS.

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

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 31
Člen 11, odstavek 1, točka (a)

(a) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, šolskih in otroških igriščih.

(a) uporaba pesticidov se omeji na 
najmanjšo možno mero na območjih, ki jih 
uporablja širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, šolskih in otroških igriščih.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 32
Člen 12, odstavek 1, uvodni del

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje, da naslednje dejavnosti ne 
ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in okolja:

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje, da naslednje dejavnosti v 
okviru poklicne uporabe ne ogrožajo 
zdravja in varnosti ljudi in okolja:

Or. es

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da ukrep, ki ga je predlagala Komisija, ni smiseln pri zasebni uporabi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 33
Člen 13

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, vključno s celostnim 
zatiranjem škodljivcev, in za zagotavljanje, 
da se poklicni uporabniki pesticidov 
usmerijo k okolju bolj prijazni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov za varstvo pridelkov 
z dajanjem prednosti nadomestnim 
možnostim z majhnim tveganjem, če je to le 
mogoče, v nasprotnem primeru pa izmed 
proizvodov, ki so na voljo za isti problem 
škodljivcev, tistim z minimalnim učinkom 
na zdravje ljudi in okolje..

1. Komisija pripravi program za uvedbo 
potrebnih ukrepov, prilagojenih 
poljščinam, in namenjenih spodbujanju
gojenja z nizko uporabo pesticidov, vključno 
s celostnim zatiranjem škodljivcev, in za 
zagotavljanje, da se poklicni uporabniki 
pesticidov usmerijo k okolju bolj prijazni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov za 
varstvo pridelkov z dajanjem prednosti 
nadomestnim možnostim z majhnim 
tveganjem, če je to le mogoče, v nasprotnem 
primeru pa izmed proizvodov, ki so na voljo 
za isti problem škodljivcev, tistim z 
minimalnim učinkom na zdravje ljudi in 
okolje.

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.
3. Države članice še zlasti zagotovijo, da 
imajo kmetje na voljo sisteme, vključno z 
usposabljanjem iz člena 5, in orodja za 
nadzorovanje škodljivcev in odločanje, kot 
tudi za svetovanje o celostnem zatiranju 
škodljivcev.
4. Do 30. junija 2013 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 
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in 3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 
potrebni pogoji za izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev.
5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za celostno zatiranje škodljivcev 
najkasneje 1. januarja 2014.
6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k 
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.
7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe 
(ES) št. […].
8. Pridelkom prilagojeni standardi v okviru 
celostnega zatiranja škodljivcev iz odstavka 
6 se lahko razvijajo v skladu s postopkom iz 
člena 6(3) Direktive 98/34/ES.

Or. es

Obrazložitev

Celostno zatiranje škodljivcev je precej zahtevno, saj se pri posameznih poljščinah razlikuje. 
Zato bi bilo bolje pripraviti program s konkretnimi dolgoročnimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 34
Poglavje V, naslov 

Kazalci, poročanje in izmenjava informacij Poročanje in izmenjava informacij

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen poenostavitvi in pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 35
Člen 14, naslov in odstavek 1
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Kazalci Izmenjava informacij
(1) Komisija v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 18(3), razvije usklajene 
kazalce tveganja. Dokler se ti kazalci ne 
sprejmejo, lahko države članice še naprej 
uporabljajo obstoječe nacionalne kazalce 
ali sprejmejo druge primerne kazalce.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen poenostavitvi in pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 36
Člen 14, odstavek 5

(5) Za namene odstavka 2(a) in odstavka 3 
se kazalci tveganja izračunajo na podlagi 
vnosov podatkov v zvezi z nevarnostjo in 
izpostavljenostjo, podatkov o uporabi 
pesticidov, podatkov o značilnostih 
pesticidov, vremenskih podatkov in 
podatkov o tleh.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen poenostavitvi in pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 37
Člen 15

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Svetu in Evropskemu parlamentu naj bi se poročalo vsakih pet let, zato je smiselno natančno 
opredeliti časovni razmak.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 38
Člen 15

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

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsaka tri leta predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive, ter 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Države članice Komisijo vsako leto 
obvestijo o svojih nacionalnih akcijskih 
načrtih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 39
Člen 18

(1) Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, 
ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 
178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

(1) Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, 
ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 
178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

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

Or. de
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Obrazložitev

Namen spremembe je poenostavitev. Sklicevanje na izvedbene predpise Komisije EU ni 
potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 40
Člen 19

Stroški Banka podatkov
Komisija lahko za podpiranje oblikovanja 
usklajene politike in sistemov na področju 
trajnostne rabe pesticidov financira:

Komisija lahko za zagotovitev enotnega
oblikovanja usklajene politike in sistemov 
na področju trajnostne rabe pesticidov na 
evropskem notranjem trgu financira:

(a) razvoj usklajenega sistema, vključno z 
ustrezno zbirko podatkov za zbiranje in 
shranjevanje vseh podatkov v zvezi s 
kazalniki tveganja za pesticide in za 
zagotavljanje, da so ti podatki na razpolago 
pristojnim organom, drugim zainteresiranim 
stranem in javnosti;

razvoj usklajenega sistema, vključno z 
ustrezno zbirko podatkov za zbiranje in 
shranjevanje vseh podatkov za pesticide in 
za zagotavljanje, da so ti podatki na 
razpolago pristojnim organom, pa tudi
drugim zainteresiranim stranem.

(b) izvedbo študij, potrebnih za pripravo in 
razvoj zakonodaje, vključno s prilagoditvijo 
Prilog te direktive tehničnemu napredku;
(c) razvoj smernic in najboljših praks za 
spodbujanje izvajanja te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poenostavitev, saj so v državah članicah že oblikovali 
izvedbene predpise in smernice, sedaj pa morajo te predpise pregledati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 41
Člen 20, odstavek 1

(1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [datum začetka 
veljavnosti + 2 leti]. Države članice Komisiji 
takoj sporočijo besedila teh predpisov in 

(1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do *….Države članice 
Komisiji takoj sporočijo besedila teh 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
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korelacijsko tabelo med navedenimi 
določbami in to direktivo.

navedenimi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
članice določijo način sklicevanja.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi.
------------------------------------------------------

* Pet let po začetku veljavnosti te direktive.  

Or. de

Obrazložitev

Ker so v državah članicah že obstajali izvedbeni predpisi, je treba natančno opredeliti 
petletni rok za prilagoditev. V vmesnem obdobju je pravilna uporaba pesticidov zagotovljena 
s predhodno uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 42
Priloga II

PRILOGA II
Zdravstvene, varnostne in okoljske zahteve 
v zvezi s pregledi škropilnic in opreme za 
škropljenje

črtano

Pregled naprav za nanašanje pesticidov 
pokriva vse vidike, ki so pomembni za 
doseganje visoke stopnje varnosti in zaščite 
zdravja ljudi in okolja in popolno 
učinkovitost nanašanja z zagotavljanjem 
pravilnega delovanja naslednjih naprav in 
funkcij, če je to primerno:
(1) Deli za prenos električne energije
Zaščitni držaj priključne gredi in varovalo 
priključka za tok sta vgrajena in v dobrem 
stanju, varovalne naprave ter vsi premični 
ali vrtljivi deli za prenos električne energije 
pa niso ovirani pri svojem delovanju, da se 
zagotovi zaščita upravljavca.
(2) Črpalka
Kapaciteta črpalke je primerna za potrebe 
naprave in deluje pravilno, da se zagotovi 
stalna in zanesljiva stopnja nanašanja.
Črpalka ne pušča.



PE 386.429v01-00 16/17 AM\656767SL.doc

SL

(3) Mešanje
Naprave za mešanje zagotavljajo pravilno 
recirkulacijo, da se doseže enaka 
koncentracija celotne količine tekoče 
mešanice škropiva v rezervoarju.
(4) Rezervoar škropilne tekočine
Rezervoarji škropilnic, vključno z merilcem 
vsebine rezervoarja, polnilnimi napravami, 
cedili in filtri, praznilnimi napravami in 
mešalnimi napravami delujejo tako, da 
zmanjšujejo možnost nenamernega razlitja, 
neenakomerne porazdelitve koncentracij, 
izpostavljenosti upravljavca in vsebnosti 
ostankov.
(5) Merilni sistemi, nadzorni in regulirni 
sistemi
Vse naprave za merjenje, vklapljanje in 
izklapljanje ter prilagajanje tlaka in/ali 
stopnje pretoka delujejo zanesljivo in ne 
dopuščajo iztekanja. Nadzor tlaka in 
ravnanje z napravami za nastavitev tlaka je 
med nanašanjem lahko izvedljivo. Naprave 
za nastavitve tlaka ohranjajo konstantni 
delovni tlak pri konstantnih obratih črpalke 
za zagotavljanje nanašanja nespremenljive 
količine fitofarmacevtskega sredstva.
(6) Cevi in vodi
Vodi in cevi so v dobrem stanju, da se 
izogne motnjam pretoka tekočine ali 
nenamernemu razlitju v primeru okvare. Iz 
cevi ali vodov ne izteka, če naprava deluje 
pod največjim dosegljivim tlakom sistema.
(7) Filtri
V izogib vrtinčenju in neenakomernosti 
vzorcev škropljenja so filtri v dobrem 
stanju, velikost mrežnega očesa filtrov pa 
ustreza velikosti razpršilnih šob, vgrajenih 
v škropilnico. Sistem za kazanje blokade 
filtra mora delovati pravilno.
(8) Škropilna letev (za naprave, ki pesticide 
škropijo s horizontalno postavljeno letvijo, 
nameščeno blizu pridelka ali obdelovanega 
materiala)
Škropilna letev je v dobrem stanju in 
stabilna v vseh smereh. Sistemi za 
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fiksiranje in nastavitve ter naprave za 
blaženje nenamernih gibanj in 
izravnavanje nagiba delujejo zanesljivo.
(9) Razpršilne šobe
Razpršilne šobe delujejo pravilno in 
nadzorujejo kapljanje, ko se škropljenje 
preneha. Stopnja pretoka vsake posamezne 
šobe ne sme odstopati za več kot 5 % od 
podatkov iz tabel stopnje pretoka, ki jih 
zagotovi proizvajalec, da se zagotovi 
homogenost vzorca škropljenja.
(10) Porazdelitev
Prečna in navpična (v primeru nanašanj na 
pokončne pridelke) porazdelitev škropilne 
mešanice ter porazdelitev v smeri vožnje sta 
enakomerni. Zagotovljena je ustrezna 
količina in porazdelitev škropilne mešanice 
na ciljnem območju.
(11) Puhalo (za naprave, ki porazdeljujejo 
pesticide s pomočjo zraka)
Puhalo je v dobrem stanju ter zagotavlja 
stalen in zanesljiv zračni tok.

Or. de

Obrazložitev

Nepotrebno prekomerno zakonsko urejanje.
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