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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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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (06124/2008 – C6-0323/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0373),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 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
Člen 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

V tej direktivi je določen okvir za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov z 
zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter s 
spodbujanjem uporabe integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi 
in alternativnih pristopov ali tehnik.

V tej direktivi je določen okvir za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov, tako 
da se v skladu s previdnostnim načelom
zmanjšujejo tveganja in vplivi uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter se 
spodbuja uporaba integriranega varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi in 
alternativnih nekemičnih metod ali tehnik.

Or. de

(reinstates am18  of first reading)
                                               
1 Sprejeta besedila, 23.10.2008, P6_TA(2007)0444.
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Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta
Člen 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. „svetovalec“ pomeni vsako osebo, ki v 
okviru strokovnih služb ali komercialnih 
storitev, , vključno s samozaposlenimi in 
javnimi svetovalnimi službami, trgovskimi 
zastopniki, proizvajalci živil in trgovci na 
drobno, kjer je to primerno, svetuje v zvezi 
z varstvom rastlin pred škodljivci in varno 
uporabo pesticidov;

3. „svetovalec“ pomeni vsako osebo, ki je
opravila izobraževanje in dodatno 
usposabljanje na ravni, ki jo določi država 
članica, ter v okviru strokovnih služb ali 
komercialnih storitev, vključno s 
samozaposlenimi in javnimi svetovalnimi 
službami, trgovskimi zastopniki, 
proizvajalci živil in trgovci na drobno, kjer 
je to primerno, svetuje v zvezi z varstvom 
rastlin pred škodljivci in varno uporabo 
pesticidov;

Or. de

(Ponovno se vloži predlog spremembe 24 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta
Člen 3 - odstavek 7 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

7a. „nekemične metode varstva rastlin ter 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki“ pomenijo metode za zatiranje 
škodljivcev, ki ne slonijo na kemičnih 
lastnostih; nekemične metode varstva 
rastlin ter zatiranja škodljivcev in 
upravljanja s pridelki vključujejo 
kolobarjenje, fizično ali mehansko 
zatiranje ter uporabo naravnih plenilcev;

Or. de

(Ponovno se vloži predlog spremembe 27 iz prve obravnave.)
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Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta
Člen 4 - odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, 
ukrepov in časovnih razporedov za 
zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter za 
spodbujanje razvoja in uvedbe 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi in alternativnih 
pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala 
odvisnosti od uporabe pesticidov.

(1) Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, 
ukrepov in časovnih razporedov za 
zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter za 
spodbujanje razvoja in uvedbe 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi in alternativnih 
pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala 
odvisnosti od uporabe pesticidov.

Pri oblikovanju in spreminjanju 
nacionalnih akcijskih načrtov države 
članice upoštevajo socialne, ekonomske, 
okoljske in zdravstvene vplive predvidenih 
ukrepov. Države članice v nacionalnih 
akcijskih načrtih opišejo, kako bodo 
izvajale ukrepe, sprejete na podlagi 
členov 5 do 14, da bi uresničili cilje iz 
prvega pododstavka tega odstavka.

Pri oblikovanju in spreminjanju 
nacionalnih akcijskih načrtov države 
članice upoštevajo socialne, ekonomske, 
okoljske in zdravstvene vplive predvidenih 
ukrepov. Države članice v nacionalnih 
akcijskih načrtih opišejo, kako bodo 
izvajale ukrepe, sprejete na podlagi 
členov 5 do 14, da bi uresničili cilje iz 
prvega pododstavka tega odstavka. 
Nacionalni akcijski načrti upoštevajo 
načrte iz druge zakonodaje Skupnosti o 
uporabi pesticidov, kot so npr. načrti 
ukrepov iz Direktive 2000/60/ES.

(2) Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam do….

(2) Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam do….

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj vsakih pet let, morebitne bistvene 
spremembe teh načrtov pa se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj vsaka tri leta, morebitne bistvene 
spremembe teh načrtov pa se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Or. de

(Ponovno se vložita predloga sprememb 38 in 42 iz prve obravnave.)
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Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta
Člen 5 - odstavek 1 - pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja. To vključuje začetno in 
dodatno usposabljanje za ustrezno 
pridobitev in obnovitev znanja. 

(1) Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega in 
neodvisno organiziranega usposabljanja. 
To vključuje začetno in dodatno 
usposabljanje za ustrezno pridobitev in 
obnovitev znanja. V ta namen se določijo 
minimalne zahteve, ki so obvezujoče v vsej 
EU.  

Or. de

(Ponovno se vloži predlog spremembe 48 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta
Člen 6 - odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 
vsaj tisti distributerji, ki prodajajo 
pesticide poklicnim uporabnikom,
zaposlenega dovolj osebja, ki ima potrdilo 
iz člena 5(2). Te osebe so v času prodaje na 
voljo, da strankam o zadevnih proizvodih 
zagotovijo ustrezne informacije v zvezi z 
uporabo pesticidov ter varnostna navodila 
za zdravje ljudi in okolje.

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 
distributerji zaposlenega dovolj osebja, ki 
ima potrdilo iz člena 5(2). Te osebe so v 
času prodaje na voljo, da strankam o 
zadevnih proizvodih zagotovijo ustrezne 
informacije v zvezi z uporabo pesticidov 
ter varnostna navodila za zdravje ljudi in 
okolje.

Or. de

(Delno se ponovno vloži predlog spremembe 54 iz prve obravnave.)
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Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta
Člen 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
obveščanje širše javnosti ter za spodbujanje 
in pospeševanje ozaveščenosti ter 
dostopnosti širše javnosti do točnih in 
uravnoteženih informacij o pesticidih, 
zlasti o tveganju za zdravje ljudi, neciljne 
organizme in okolje ter o uporabi drugih 
nekemičnih možnostih.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
obveščanje širše javnosti ter za spodbujanje
in pospeševanje ozaveščenosti ter 
dostopnosti širše javnosti do točnih in 
uravnoteženih informacij o pesticidih, 
zlasti o koristih in tveganjih za zdravje 
ljudi, neciljne organizme in okolje ter o 
uporabi drugih nekemičnih možnostih.

Države članice vzpostavijo obvezne 
sisteme za zbiranje informacij o primerih 
akutnih in kroničnih zastrupitev s 
pesticidi, zlasti med upravljavci pesticidov, 
delavci in prebivalci.

Or. de

(Ponovno se vloži drugi odstavek predloga spremembe 59 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 8

Skupno stališče Sveta
Člen 12 - odstavek 1 - uvod

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da naslednje 
dejavnosti poklicnih uporabnikov in, kjer 
je primerno, distributerjev ne ogrožajo 
zdravja ljudi ali okolja:

(1) Države članice na podlagi ustrezne 
presoje tveganja v svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da naslednje 
dejavnosti poklicnih uporabnikov in, kjer 
je primerno, distributerjev ne ogrožajo 
zdravja ljudi ali okolja:

Or. de

(Ponovno se vloži prvi odstavek predloga spremembe 78 iz prve obravnave.)
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Predlog spremembe 9

Skupno stališče Sveta
Člen 14 - odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Kmetom, vinogradnikom in vinarjem v 
Skupnosti se zaradi zbiranja podatkov ne 
sme naložiti dodatnih obveznosti glede 
dokumentacije ali nerazumnih zahtev po 
zagotavljanju informacij.

Or. de

(Ponovno se vloži predlog spremembe 99 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 10

Skupno stališče Sveta
Člen 16 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 16a
Izmenjava informacij in najboljših praks

Komisija ustanovi platformo za izmenjavo 
informacij in najboljših praks na 
področju trajnostne uporabe pesticidov in 
celostnega zatiranja škodljivcev.

Or. de

(Ponovno se vloži predlog spremembe 102 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 11

Skupno stališče Sveta
Priloga I - odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Strategije in tehnike integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, 

3. Strategije in tehnike integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, 



PR\744498SL.doc 11/11 PE412.105v02-00

SL

strategije in tehnike celovitega ravnanja s 
kmetijskimi rastlinami, načela ekološkega 
kmetovanja, informacije o splošnih načelih 
in smernicah za posamezne kulture ali 
sektor v okviru integriranega varstva rastlin 
pred škodljivimi organizmi.

strategije in tehnike celovitega ravnanja s 
kmetijskimi rastlinami, načela ekološkega 
kmetovanja, metode biološkega zatiranja 
škodljivcev, informacije o splošnih načelih 
in smernicah za posamezne kulture ali 
sektor v okviru integriranega varstva rastlin 
pred škodljivimi organizmi.

Or. de

(Delno se ponovno vloži predlog spremembe 111 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 12

Skupno stališče Sveta
Priloga I - odstavek 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Pristopi na osnovi tveganja, pri 
katerih se upoštevajo lokalne 
spremenljivke zbirnega območja, kot so 
podnebje, tla, vrste pridelkov in naklon. 

Or. de

(Delno se ponovno vloži predlog spremembe 119 iz prve obravnave.)
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