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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин. [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за продукти за 
растителна защита
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0778),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2009),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Обща позиция на Съвета
Заглавие

Обща позиция на Съвета Изменение

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №.../2008 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА
от
относно статистиката за продукти за 
растителна защита

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №.../2008 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА
от
относно статистиката за пестициди

Or. en

                                               
1 Приети текстове, 12.3.2008 г., P6_TA(2008)0091.
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Обосновка

Използване на термина „пестициди” в целия регламент.

Изменение 2

Обща позиция на Съвета
Съображение 1

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Решение № 1600/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юли 2002 г. за установяване на Шеста 
програма за действие на Общността за 
околната среда призна необходимостта 
от по-нататъшно намаляване на 
въздействието на пестицидите върху 
човешкото здраве и околната среда и 
по-специално на въздействието, 
дължащо се на употребата на продукти 
за растителна защита в селското 
стопанство. Това решение подчерта 
необходимостта от постигане на по-
устойчива употреба на пестициди и 
призова за значително цялостно 
намаляване на рисковете и за употреба 
на пестициди, съответстваща на 
необходимата защита на културите.

(1) Решение № 1600/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юли 2002 г. за установяване на Шеста 
програма за действие на Общността за 
околната среда призна необходимостта 
от по-нататъшно намаляване на 
въздействието на пестицидите върху 
човешкото здраве и околната среда и 
по-специално на въздействието, 
дължащо се на употребата на 
пестициди в селското стопанство. Това 
решение подчерта необходимостта от 
постигане на по-устойчива употреба на
пестициди и призова за значително 
цялостно намаляване на рисковете и за 
употреба на пестициди, съответстваща 
на необходимата защита на културите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се постигне съгласуваност между регламента за статистиката и 
директивата за създаване на рамка за устойчивото използване на пестициди, която 
също използва термина „пестициди” за определяне на обхвата на акта.

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене (използване на термина 
„пестициди” в целия регламент).
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Изменение 3

Обща позиция на Съвета
Съображение 4

Обща позиция на Съвета Изменение

(4) Тъй като ефектът от 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
16 февруари 1998 г. относно пускането 
на пазара на биоциди ще стане ясен 
много след 2006 г., по времето, когато 
бъде завършена първата оценка на 
активните вещества, използвани в 
биоциди, нито Комисията, нито 
повечето държави-членки в момента 
имат достатъчно знания или опит, за да 
предложат по-нататъшни мерки относно 
биоцидите. Следователно обхватът на 
настоящия регламент следва да се 
ограничи до продуктите за 
растителна защита, обхванати от 
Регламент (ЕО) № .../… на Европейския 
парламент и на Съвета от ... относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита, във връзка с които 
вече е налице значителен опит при 
събирането на данни.

(4) Тъй като ефектът от 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
16 февруари 1998 г. относно пускането 
на пазара на биоциди ще стане ясен 
много след 2006 г., по времето, когато 
бъде завършена първата оценка на 
активните вещества, използвани в 
биоциди, нито Комисията, нито 
повечето държави-членки в момента 
имат достатъчно знания или опит, за да 
предложат по-нататъшни мерки относно 
биоцидите. Следователно обхватът на 
настоящия регламент следва да се 
ограничи до пестицидите, обхванати 
от Регламент (ЕО) № .../… на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита, във 
връзка с които вече е налице значителен 
опит при събирането на данни. Въпреки 
това, при необходимост Комисията 
следва да включи в приложение ІІІ 
към настоящия регламент 
използването на биоциди, съдържащи 
вещества, които също са обхванати 
от Регламент (EО) № .../... [относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита]. На по-късен 
етап, когато бъде натрупан 
достатъчен опит след публикуването 
на първия доклад, предвиден в 
Директива 98/8/ЕО, Комисията следва 
да разшири обхвата на настоящия 
регламент, така че да включва 
използването на съответните 
биоциди, и за тази цел следва да 
включи тези вещества в приложение 
ІІІ.

Or. en
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Обосновка

Изясняване на обхвата с оглед на изменения 9, 12 и 14.

Възпроизвежда се изменение 33 от текста на първо четене.

Изменение 4

Обща позиция на Съвета
Съображение 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) Многогодишният опит на Комисията 
при събиране на данни за продажбата и 
употребата на продукти за 
растителна защита показва 
необходимостта от хармонизирана 
методология за събиране на 
статистически данни на равнището на 
Общността, както от етапа на пускане 
на пазара, така и от потребителите. 
Освен това, като се има предвид целта 
за изчисляване на подходящи 
показатели на риска в съответствие с 
целите на тематичната стратегия за 
устойчива употреба на пестициди, 
статистиката трябва да е подробна, като 
включва и нивото на активните 
вещества.

(5) Многогодишният опит на Комисията 
при събиране на данни за продажбата и 
употребата на пестициди показва 
необходимостта от хармонизирана 
методология за събиране на 
статистически данни на равнището на 
Общността, както от етапа на пускане 
на пазара, така и от потребителите. 
Освен това, като се има предвид целта 
за изчисляване на подходящи 
показатели на риска в съответствие с 
целите на тематичната стратегия за 
устойчива употреба на пестициди, 
статистиката трябва да е подробна, като 
включва и нивото на активните 
вещества.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене (използване на термина 
„пестициди” в целия регламент).
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Изменение 5

Обща позиция на Съвета
Съображение 6

Обща позиция на Съвета Изменение

(6) Сред различните варианти за 
събиране на данни, разгледани при 
оценяване на въздействието на 
тематичната стратегия за устойчива 
употреба на пестициди, задължителното 
събиране на данни беше препоръчано 
като най-добър вариант, тъй като би 
дало възможност за създаване на точни 
и надеждни данни относно пускането на 
пазара и употребата на продукти за 
растителна защита по бърз и 
икономически ефективен начин.

(6) Сред различните варианти за 
събиране на данни, разгледани при 
оценяване на въздействието на 
тематичната стратегия за устойчива 
употреба на пестициди, задължителното 
събиране на данни беше препоръчано 
като най-добър вариант, тъй като би 
дало възможност за създаване на точни 
и надеждни данни относно пускането на 
пазара и употребата на пестициди по 
бърз и икономически ефективен начин.

Or. en

Обосновка
Възпроизвежда се частично изменение от текста на първо четене (използване на 
термина „пестициди” в целия регламент). 

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене за разширяване 
на обхвата с цел включване на „производството” в него не беше внесено отново.

Изменение 6

Обща позиция на Съвета
Съображение 7

Обща позиция на Съвета Изменение

(7) Регламент (EО) № 322/97 на Съвета 
от 17 февруари 1997 г. относно 
статистиката на Общността 
представлява референтната рамка за 
разпоредбите на настоящия регламент. 
По-специално той изисква спазване на 
стандартите за безпристрастност, 
надеждност, адекватност, съотношение 
„стойност-ефикасност“, статистическа 

(7) Регламент (EО) № 322/97 на Съвета 
от 17 февруари 1997 г. относно 
статистиката на Общността 
представлява референтната рамка за 
разпоредбите на настоящия регламент. 
По-специално той изисква спазване на 
стандартите за безпристрастност, 
надеждност, адекватност, обективност, 
научна независимост, точност,
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поверителност и прозрачност. съотношение „стойност-ефикасност“, 
статистическа поверителност и 
прозрачност.

Or. en

Обосновка
Възпроизвежда се изменение 3 от текста на първо четене.

Изменение 7

Обща позиция на Съвета
Съображение 9

Обща позиция на Съвета Изменение

(9) Необходимата защита на 
поверителността на данни с търговска 
стойност следва да се осигурява, наред с 
другите начини, чрез съответно 
обобщаване при публикуване на 
статистиката.

(9) Като се имат предвид 
задълженията, произтичащи от 
Конвенцията на Икономическата 
комисия на ООН за Европа (ИКЕ на 
ООН) за достъп до информация, 
участие на обществеността в 
процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по екологични 
въпроси от 25 юни 1998 г. 
(Конвенцията от Орхус), 
необходимата защита на 
поверителността на данни с търговска 
стойност трябва да се осигурява, наред 
с другите начини, чрез съответно 
обобщаване при публикуване на 
статистиката.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 30 от текста на първо четене.
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Изменение 8

Обща позиция на Съвета
Съображение 10

Обща позиция на Съвета Изменение

(10) За да се осигурят съпоставими 
резултати, статистиката за продукти за 
растителна защита следва да се 
изготвя в съответствие с конкретно 
определена разбивка, в подходяща 
форма и в определен срок след края на 
референтната година, съгласно 
приложенията към настоящия 
регламент.

(10) За да се осигурят съпоставими 
резултати, статистиката за пестициди
следва да се изготвя в съответствие с 
конкретно определена разбивка, в 
подходяща форма и в определен срок 
след края на референтната година, 
съгласно приложенията към настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене (използване на термина 
„пестициди” в целия регламент).

Изменение 9

Обща позиция на Съвета
Съображение 13

Обща позиция на Съвета Изменение

(13) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно установяването на 
обща рамка за системно изготвяне на 
статистика на Общността относно 
пускането на пазара и употребата на 
продукти за растителна защита, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите-членки и 
следователно може да бъде по-добре 
постигната на общностно равнище, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 

(13) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно установяването на 
обща рамка за системно изготвяне на 
статистика на Общността относно 
пускането на пазара и употребата на 
пестициди, не може да бъде постигната 
в достатъчна степен от държавите-
членки и следователно може да бъде по-
добре постигната на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
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надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

на тази цел.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене (използване на термина 
„пестициди” в целия регламент).

Изменение 10

Обща позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Настоящият регламент установява 
обща рамка за системно изготвяне на 
статистика на Общността относно 
пускането на пазара и употребата на 
продукти за растителна защита.

1. Настоящият регламент установява 
обща рамка за системно изготвяне на 
статистика на Общността относно 
пускането на пазара и употребата на 
пестициди.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се постигне съгласуваност между регламента за статистиката и 
директивата за създаване на рамка за устойчивото използване на пестициди, която 
също използва термина „пестициди” за определяне на обхвата на акта. 

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене за разширяване 
на обхвата с цел включване на „производството” в него не беше внесено отново.

Възпроизвежда се частично изменение 6 от текста на първо четене.

Изменение 11

Обща позиция на Съвета
Член 1 – параграф 2 – тире 1

Обща позиция на Съвета Изменение

- годишните количества продукти за 
растителна защита, пуснати на 

- годишните количества пестициди, 
пуснати на пазара, в съответствие с 
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пазара, в съответствие с приложение I; приложение I;

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 7 от текста на първо четене. 

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене за разширяване 
на обхвата с цел включване на „производството” в него не беше внесено отново.

Изменение 12

Обща позиция на Съвета
Член 1 – параграф 2 – тире 2

Обща позиция на Съвета Изменение

- годишните количества на 
употребените в селското стопанство 
продукти за растителна защита, в 
съответствие с приложение ІІ.

- годишните количества на 
употребените пестициди, в 
съответствие с приложение ІІ;

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 8 от текста на първо четене.

Изменение 13

Обща позиция на Съвета
Член 1 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

Що се отнася до биоцидите, 
статистиката се отнася единствено 
за годишните количества биоциди, 
пуснати на пазара и принадлежащи 
към продуктови типове 14-19, 
определени в приложение V към 
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Директива 98/8/ЕО.

Or. en

Обосновка

Изясняване на обхвата, отново с оглед на изменения 2, 9 и 14.

За да се постигне компромис, обхватът по отношение на биоцидите беше ограничен 
до „биоциди, пуснати на пазара...” (вместо „произведени”, както гласеше 
формулировката на първо четене).

Възпроизвежда се частично изменение от текста на първо четене.

Amendment 14

Обща позиция на Съвета
Член 1 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Статистиката, както и други свързани 
с тях данни, се използва по-специално 
за целите на член 14 от 
Директива .../.../ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от ... за създаване 
на рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди.

3. Статистиката, както и други свързани 
с тях данни, се използва по-специално 
за целите на членове 4 и 14 от 
Директива .../.../ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от ... за създаване 
на рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 10 от текста на първо четене. Член 4 се 
отнася до националните планове за действие.
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Изменение 15

Обща позиция на Съвета
Член 2 – буква а

Обща позиция на Съвета Изменение

а) „продукти за растителна защита“ 
означава продукти за растителна защита 
съгласно посоченото в член 2, параграф 
1 от Регламент (ЕО) № .../...;

а) „пестициди“ означава:

- продукти за растителна защита 
съгласно определението в [член 2, 
параграф 1] от Регламент (ЕО) № .../... 
[относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита];
- биоциди, съгласно определението в 
Директива 98/8/ЕО, принадлежащи 
към продуктови типове 14-19, 
определени в приложение V към нея;

Or. en

Обосновка

Тъй като терминът „продукти за растителна защита” ще бъде заменен с термина 
„пестициди” в целия регламент, трябва да се изясни какво точно представляват 
пестицидите.

Изясняване на обхвата, отново с оглед на изменения 2, 9 и 12.

Възпроизвежда се изменение 34 от текста на първо четене.

Изменение 16

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Обща позиция на Съвета Изменение

- задължения относно пускането на 
пазара на продукти за растителна 
защита; по-специално, задължение
съгласно член 67 от Регламент (ЕО) 
№ .../...,

- задължения за докладване, посочени в 
член 3, параграф 1б), относно 
пуснатите на пазара пестициди; въз 
основа на задълженията съгласно 
член 67 от Регламент (ЕО) № .../...,
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Or. en

Обосновка

Възпроизвеждат се частично изменения 13 и 15 от текста на първо четене. 

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене относно 
„производителите, търговците и вносителите на пестициди” не беше внесено 
отново. Въпреки това, освен позоваването на член 67 от Регламента относно 
пускането на пазара на продукти за растителна защита, е важно да се предвидят 
задължения за докладване, тъй като член 67 се отнася единствено за задълженията 
за съхраняване на документация. След приемането на разпоредбата за съхраняване на 
документация в Регламента относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита, няма пречки данните, които така или иначе ще бъдат събирани, да не бъдат 
докладвани и оценени.

Изменение 17

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – тире 3

Обща позиция на Съвета Изменение

- задължения, приложими към 
професионални ползватели, въз 
основата на водена документация за 
употребата на продукти за 
растителна защита; по-специално, 
задължение съгласно член 67 от 
Регламент (ЕО) № .../...,

- задължения за докладване, приложими 
към професионални ползватели, въз 
основата на водена документация за 
употребата на пестициди; въз основа
на задълженията съгласно член 67 от 
Регламент (ЕО) № .../...,

Or. en

Обосновка

Възпроизвеждат се частично изменения 13 и 15 от текста на първо четене. 

Въпреки това, освен позоваването на член 67 от Регламента относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита, е важно да се предвидят задължения за 
докладване, тъй като член 67 се отнася единствено за задълженията за съхраняване 
на документация. След приемането на разпоредбата за съхраняване на документация 
в Регламента относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, няма 
пречки данните, които така или иначе ще бъдат събирани, да не бъдат докладвани и 
оценени.
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Изменение 18

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

1a. Държавите членки съобщават 
своя избор на метод на събиране на 
данни съгласно параграф 1 на 
Комисията, която одобрява метода в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 6, параграф 3.

Or. en

Обосновка

За да гарантира съвместимостта и съпоставимостта на данните на общностно 
равнище, Комисията следва да одобри метода за събиране на данни, избран от 
компетентния орган на съответната държава-членка. 

Възпроизвежда се изменение 14 от текста на първо четене.

Изменение 19

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

1б. Държавите-членки гарантират, 
че лицата, които отговарят за 
пускането на пестициди на пазара, 
изпращат на компетентния орган 
годишен отчет за количествата, в 
които дадено активно вещество или 
пестицид се пуска на пазара. 
Тази информация се оценява от 
компетентните органи и се 
публикува, когато е необходимо след 
редакция с цел запазване на 
поверителността на определена 
информация.

Or. en
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Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 15 от текста на първо четене.

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене относно 
производството, доставките и износа не беше внесено отново. Въпреки това е важно 
да се гарантира, че лицата, които пускат пестициди на пазара, действително 
представят годишни отчети. След приемането на член 67, който касае 
задълженията за съхраняване на документация, в Регламента относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита, няма пречки данните, които така или 
иначе ще бъдат събирани, да не бъдат докладвани и оценени.

Изменение 20

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) статистическите 
резултати, включително поверителни 
данни, съгласно графиците и 
периодичността, посочени в 
приложения I и II. Данните се 
представят в съответствие с 
класификацията в приложение III.

2. Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) статистическите 
резултати, включително поверителни 
данни, съгласно графиците и 
периодичността, посочени в 
приложения I и II. Данните се 
представят в съответствие с 
класификацията в приложение III. 
Държавите-членки могат да 
обобщават данните от съображения 
за поверителност.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно данните, предадени в съответствие с класификацията в 
приложение III, да бъдат обобщени с цел запазване на поверителния характер на 
оперативната и търговска информация.

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене.
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Изменение 21

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. Държавите-членки гарантират 
адекватна оценка на събраните данни 
от компетентните национални 
служби и техните консултативни 
органи по отношение на целите на 
съответните национални планове за 
действие, посочени в член 4 от 
Директива …/…/ЕО [за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчиво използване на 
пестициди]. Тази оценка се публикува 
в интернет, като се има предвид 
поверителния характер на 
чувствителната търговска 
информация и задълженията за 
защита на личните данни. 

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 31 от текста на първо четене относно националните 
планове за действие. 

След приемането на член 4 от Директивата относно устойчивото използване на 
пестициди, логично следва да се изисква и оценка на национално равнище.

Изменение 22

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Поради съображения за 
поверителност, преди публикуването 
Комисията (Евростат) обобщава 
данните според класовете химични 
вещества или категориите продукти, 
посочени в приложение III, като 

4. Поради съображения за 
поверителност, преди публикуването 
Комисията (Евростат) обобщава 
данните според класовете химични 
вещества или категориите продукти, 
посочени в приложение III, като 
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надлежно отчита защитата на 
поверителните данни на равнище 
отделна държава-членка. В съответствие 
с член 15 от Регламент (ЕО) № 322/97, 
поверителните данни се използват от 
националните органи и от Комисията 
(Евростат) само за статистически 
цели.

надлежно отчита защитата на 
поверителните данни на равнище 
отделна държава-членка, както и 
поверителния характер на 
чувствителната търговска 
информация и задълженията за 
защита на личните данни. В 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
322/97, поверителните данни се 
използват от националните органи и от 
Комисията (Евростат) единствено за 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Обработката на поверителна информация трябва не само да бъде регламентирана 
във връзка с публикациите;  трябва също така да се уточни, че данните следва да не 
бъдат използвани за цели, различни от предвидените. В сравнение с Общата позиция 
се счита за по-ясно да се посочат "целите на настоящия регламент", определени в 
член 1.

Възпроизвежда се изменение 18 от текста на първо четене.

Изменение 23

Обща позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Комисията приема подходящия 
технически формат за предаване на 
данни в съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 6, 
параграф 2.

1. Комисията приема подходящия 
технически формат за предаване на 
данни и определя формата и 
съдържанието на докладите за 
качеството, които трябва да бъдат 
предоставяни от държавите-членки 
(раздел 7 на приложение I и раздел 6 
на приложение II) в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 6, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Възпроизвежда се предложението на Комисията, както е прието на първо четене.

Изменение 24

Обща позиция на Съвета
Член 5 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Комисията може да измени 
хармонизираната класификация на 
веществата съгласно определеното в 
приложение ІІІ с цел да я адаптира 
към промените в списъка на активни 
вещества, приет в съответствие с 
член 78, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № .../…  Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 6, параграф 3.

3. Комисията може да адаптира 
списъка с веществата, които трябва 
да бъдат обхванати, и 
класификацията им по категории 
продукти и класове химически 
вещества съгласно приложение III. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 6, параграф 3. 
Списъкът с вещества трябва да се 
адаптира редовно, с оглед на 
продължаващата оценка на 
активните вещества.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 19 от текста на първо четене.

Изменение 25

Обща позиция на Съвета
Член 7

Обща позиция на Съвета Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент на 
всеки пет години. Този доклад оценява 
по-специално качеството на 
предадените данни съгласно член 4, 

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент на 
всеки пет години. Този доклад оценява 
по-специално качеството на 
предадените данни съгласно член 4, 
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тежестта за бизнеса, земеделските 
стопанства и националните 
администрации, както и ползата от тази 
статистика в контекста на тематичната 
стратегия за устойчива употреба на 
пестицидите, по-специално по 
отношение на целите, определени в 
член 1. Ако е подходящо, той съдържа 
предложения предназначени да повишат 
по-нататък качеството на данните и да 
ограничат тежестта за бизнеса, 
земеделските стопанства и 
националните администрации.

тежестта за бизнеса, земеделските и 
градинарските стопанства и 
националните администрации, както и 
ползата от тази статистика в контекста 
на тематичната стратегия за устойчива 
употреба на пестицидите, по-специално 
по отношение на целите, определени в 
член 1. Ако е подходящо, той съдържа 
предложения, предназначени да 
повишат по-нататък качеството на 
данните и да ограничат тежестта за 
бизнеса, земеделските и градинарските
стопанства и националните 
администрации.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 20 от текста на първо четене.

Изменение 26

Обща позиция на Съвета
Приложение І - заглавие

Обща позиция на Съвета Изменение

Статистика за пускане на пазара на 
продукти за растителна защита

Статистика за пускането на пазара на 
пестициди

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение от текста на първо четене.

За да се постигне компромис, изменението от текста на първо четене за разширяване 
на обхвата с цел включване на „производството” в него не беше внесено отново.
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Изменение 27

Обща позиция на Съвета
Приложение I – раздел 2

Обща позиция на Съвета Изменение

Изчислява се количеството на всяко от 
веществата, изброени в приложение III, 
които се съдържат в продукти за 
растителна защита, пуснати на 
пазара.

Във всяка държава-членка се 
изчислява количеството на всяко от 
веществата, изброени в приложение III, 
които се съдържат в пуснати на пазара
пестициди.

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да снижи свързаните с пестицидите рискове и да направи 
съпоставка на положението в различните държави-членки. Тези цели могат да бъдат 
постигнати единствено при наличието на национални и регионални данни.

Възпроизвежда се частично изменение 22 от текста на първо четене.

Изменение 28

Обща позиция на Съвета
Приложение І – раздел 2а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

РАЗДЕЛ 2а
Задължения за докладване

Лицата, които отговарят за 
пускането на пестициди на пазара, 
изпращат на компетентния орган 
годишен отчет за количествата, в 
които дадено активно вещество или 
пестицид се пуска на пазара.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение 23 от текста на първо четене. 
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След приемането на член 67, който касае задълженията за съхраняване на 
документация, в Регламента относно пускането на пазара на продукти за 
растителна защита, няма пречки данните, които така или иначе ще бъдат събирани, 
да не бъдат докладвани и оценени.

Изменение 29

Обща позиция на Съвета
Приложение І – раздел 5 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки предоставят данни 
за всяка календарна година след първия 
референтен период.

2. Държавите-членки предоставят данни 
за всяка календарна година след първия 
референтен период и ги публикуват –
ако е необходимо в обобщена форма, в 
интернет, като имат предвид 
поверителния характер на 
чувствителната търговска 
информация и задълженията за 
защита на личните данни.

Or. en

Обосновка

Публикуването на данните от държавите-членки следва да се предвиди, с цел да се 
гарантира прозрачността.

Възпроизвежда се изменение 25 от текста на първо четене.

Изменение 30

Обща позиция на Съвета
Приложение I – раздел 6 – параграф 2а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Докладът, отнасящ се за втората 
референтна година, съдържа 
приблизителна оценка на 
относителния дял, в рамките на 
общото количество, на веществата 
от всяка от изброените в приложение 
ІІІ основни групи, съдържащи се в 
пестициди, пуснати на пазара за 
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селскостопанска и за 
неселскостопанска употреба. Тези 
оценки се актуализират на всеки пет 
години.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се първоначалният текст на предложението на Комисията и 
частично се възпроизвежда изменение от текста на първо четене.

Изменение 31

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 1 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Статистиката обхваща вещества, 
изброени в приложение ІІІ, които се 
съдържат в продукти за растителна 
защита, използвани в селското 
стопанство за всяка избрана култура 
във всяка държава-членка.

1. Статистиката обхваща вещества, 
изброени в приложение ІІІ, които се 
съдържат в пестициди за всяка избрана 
култура във всяка държава-членка.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично изменение от текста на първо четене.

Изменение 32

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 1 – параграф 2 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
съвкупност от култури, които следва да 
бъдат обхванати в рамките на 
петгодишния период, посочен в 
раздел 5. Тази съвкупност е избрана 
така, че да е представителна за 

2. Всяка държава-членка определя 
съвкупност от култури, които следва да 
бъдат обхванати в рамките на 
петгодишния период, посочен в 
раздел 5. Статистиката обхваща 
най-малко 75% от общото 
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отглежданите в държавите-членки 
култури и за употребените вещества.

количество на веществата, пускани 
годишно на пазара за селскостопанска 
употреба съгласно прогнозите в 
доклада за качество, отнасящ се за 
втората референтна година, посочен 
в раздел 7 на приложение I, и тази
съвкупност е избрана така, че да е 
представителна за отглежданите в 
държавите-членки култури и за 
употребените вещества

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се частично  предложението на Комисията, както е прието на първо 
четене.

Изменение 33

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 2 – буква а)

Обща позиция на Съвета Изменение

а) количеството на всяко вещество, 
посочено в приложение ІІІ, което се 
съдържа в продуктите за растителна 
защита, употребени за тази култура, и

а) количеството на всяко вещество, 
посочено в приложение ІІІ, което се 
съдържа в пестицидите, употребени за 
тази култура, и

Or. en

Обосновка

Използване на термина „пестициди” в целия регламент.

Изменение 34

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 4 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Референтният период по принцип е 
период не по-дълъг от 12 месеца, който 

1. Референтният период по принцип е 
период не по-дълъг от 12 месеца, който 
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обхваща всички случаи на третиране за 
растителна защита, свързани с 
културата.

обхваща всички случаи на третиране за 
растителна защита, свързани пряко или 
непряко с културата.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение от текста на първо четене.

Изменение 35

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 5 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. За всеки петгодишен период 
държавите-членки изготвят статистика 
за употреба на продукти за 
растителна защита за всяка избрана 
култура в рамките на референтен 
период съгласно определеното в 
раздел 4.

1. За всеки петгодишен период 
държавите-членки изготвят статистика 
за употребата на пестициди за всяка 
избрана култура в рамките на 
референтен период съгласно 
определеното в раздел 4.

Or. en

Обосновка

Използване на термина „пестициди” в целия регламент.

Изменение 36

Обща позиция на Съвета
Приложение ІІ – раздел 5 – параграф 5

Обща позиция на Съвета Изменение

5. Данните се предават на Комисията 
(Евростат) в срок 12 месеца от края на 
всеки петгодишен период.

5. Данните се предават на Комисията 
(Евростат) в срок 12 месеца от края на 
всеки петгодишен период и се 
публикуват - ако необходимо в 
обобщена форма,  в интернет, като се 
има предвид поверителния характер 
на чувствителната търговска 
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информация и задълженията за 
защита на личните данни.

Or. en

Обосновка

Публикуването на данните от държавите-членки следва да се предвиди, с цел да се 
гарантира прозрачността.

Възпроизвежда се изменение 28 от текста на първо четене.


