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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 29
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 152(4) 
in 175(1) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive je zmanjšati učinek pesticidov na zdravje ljudi in okolje; oboje je treba omeniti 
kot pravno podlago za direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 1
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(1) V skladu s členoma 2 in 7 Odločbe št. 
1600/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. julija 2002 o določitvi 
Šestega okoljskega akcijskega programa 
Skupnosti je treba določiti skupni pravni 
okvir za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov.

(1) V skladu s členoma 2 in 7 Odločbe št. 
1600/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. julija 2002 o določitvi 
Šestega okoljskega akcijskega programa 
Skupnosti je treba določiti skupni pravni 
okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov 
v skladu s previdnostnim načelom.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti s tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov in predlagano 
uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti naj 
bodo usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. pl

Obrazložitev

Za dosego izmerljivega zmanjšanja uporabe pesticidov v Skupnosti bi morali biti nacionalni 
akcijski načrti usklajeni z izvedbenimi načrti po drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in 

Anders Wijkman

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev, 
časovnih razporedov in kazalcev za 
zmanjšanje uporabe pesticidov ter tveganj, z 
navedenimi finančnimi sredstvi in 
proračunskimi vrsticami za izvajanje 
navedenega v predvidenem času, ter 
spodbujanju nekemičnega varstva rastlin. 
Nacionalni akcijski načrti so lahko usklajeni 
z izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. en

Obrazložitev

Politika o pesticidih, ki obsega tudi cilje za zmanjšanje uporabe, je že vzpostavljena na 
Danskem, Švedskem, Nizozemskem, v Belgiji in Nemčiji. Z izrazom "zmanjšanje uporabe" je 
bolje obravnavano vprašanje vse večje uporabe pesticidov kljub uvedbi pesticidov, 
učinkovitih v manjših odmerkih. Kmetje so pri varstvu pridelka ekonomsko in tehnično 
odvisni od pesticidov. Države članice naj z dodelitvijo zadostnih sredstev zagotovijo, da so 
cilji v nacionalnih akcijskih načrtih uresničljivi v predvidenem času.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za preprečevanje tveganj za zdravje in 
okolje, vključno z nevarnostmi, in odvisnosti 
od uporabe pesticidov ter spodbujanju in 
pospeševanju sprejetja nekemičnega varstva 
rastlin in zatiranja škodljivcev. Nacionalni 
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ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

akcijski načrti so lahko usklajeni z 
izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. en

Obrazložitev

Pri zdravju ljudi je treba tveganja v celoti preprečiti in ne le zmanjšati. Za države članice 
mora biti jasno, da so cilji v nacionalnih akcijskih načrtih namenjeni obravnavi tveganj, ki jih 
uporaba pesticidov pomeni za zdravje in okolje. Če zahteve za spodbujanje nekemičnega 
varstva rastlin in zatiranja škodljivcev ne spremlja resnična želja držav članic, da podprejo 
sprejetje, potem je ta cilj lahko neučinkovit. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj za zdravje in 
okolje, vključno z nevarnostmi, in odvisnosti
od uporabe pesticidov ter spodbujanju in 
pospeševanju sprejetja nekemičnega varstva 
rastlin in zatiranja škodljivcev. Nacionalni 
akcijski načrti so lahko usklajeni z 
izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. en

Obrazložitev

Za države članice mora biti jasno, da so cilji v nacionalnih akcijskih načrtih namenjeni 
obravnavi tveganj, ki jih uporaba pesticidov pomeni za zdravje in okolje. Če zahteve za 
spodbujanje nekemičnega varstva rastlin in zatiranja škodljivcev ne spremlja resnična želja 
držav članic, da podprejo sprejetje, potem je ta cilj lahko neučinkovit.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira
Predlog spremembe 35

Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju 
kvantitativnih ciljev za zmanjševanje 
tveganj, določitvi časovnih razporedov, 
kazalcev tveganja in intenzivnosti uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. fr

Obrazložitev

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in konkretnih ciljev s 
časovnimi razporedi za zmanjšanje 
odvisnosti od uporabe pesticidov ter
spodbujanju nekemičnega varstva rastlin. 
Nacionalni akcijski načrti so lahko usklajeni 
z izvedbenimi načrti v drugi ustrezni 
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doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi 
za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v 
okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj nacionalnih akcijskih načrtov je zmanjšanje tveganja in odvisnosti od pesticidov, 
ta cilj pa je mogoče doseči samo s konkretnimi roki in cilji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju 
kvantitativnih ciljev za zmanjševanje 
tveganj, določitvi časovnih razporedov, 
kazalcev tveganja in intenzivnosti uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

Or. fr

Obrazložitev

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 3

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od uporabe 
pesticidov ter spodbujanju nekemičnega 
varstva rastlin. Nacionalni akcijski načrti so 
lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi 
ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko 
uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba 
doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, 
povezane s pesticidi.

(3) Države članice morajo za spodbujanje 
izvajanja te direktive uporabljati nacionalne 
akcijske načrte, namenjene določanju ciljev 
za učinkovitejšo uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev in nadaljnje zmanjšanje 
morebitnih tveganj. Nacionalni akcijski 
načrti so lahko usklajeni z izvedbenimi 
načrti v drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti 
in se jih lahko uporabi za združevanje ciljev, 
ki jih je treba doseči v okviru druge 
zakonodaje Skupnosti, povezane s pesticidi.

Or. de

Obrazložitev

Predlagana pojasnitev je nujna za napredek pri uresničevanju cilja direktive ob upoštevanju 
namreč ekološko in ekonomsko učinkovitega varstva rastlin v Evropi. Ob pravilni uporabi so 
fitofarmacevtska sredstva sodobno kmetijsko orodje, ki ne pomeni nevarnosti za ljudi in 
okolje, zaradi česar bi bila morda potrebna nadomestitev. Glede na to tudi Agenda 21 
(sprejeta na konferenci o trajnostnem razvoju v Riu leta 1992) poudarja, da ima uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev temeljno vlogo pri prizadevanjih, da bi nahranili svetovno 
prebivalstvo, ter obravnava integrirano kmetijstvo kot nadaljnjo pot za kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 4

(4) Izmenjava informacij o ciljih in ukrepih, 
ki jo države članice določijo v svojih 
nacionalnih akcijskih načrtih, je zelo 
pomemben element za doseganje ciljev te 
direktive. Zato je primerno, da se od držav 
članic zahteva, da redno poročajo Komisiji 
in drugim državam članicam, zlasti o 
izvajanju in rezultatih svojih nacionalnih 
akcijskih načrtov in o svojih izkušnjah.

(4) Izmenjava informacij o doseženih ciljih 
in obsegu ukrepov, ki jo države članice 
določijo v svojih nacionalnih akcijskih 
načrtih, je zelo pomemben element za 
doseganje ciljev te direktive. Zato je 
primerno, da se od držav članic zahteva, da 
redno poročajo Komisiji in drugim državam 
članicam, zlasti o izvajanju in rezultatih 
svojih nacionalnih akcijskih načrtov in o 
svojih izkušnjah.

Or. pl
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Obrazložitev

Glede izmenjave informacij med državami članicami niso pomembni zastavljeni, ampak 
doseženi cilji pri ukrepanju držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 6

(6) Zaželeno je, da države članice oblikujejo 
sisteme usposabljanja za distributerje, 
svetovalce in poklicne uporabnike 
pesticidov, s pomočjo katerih se tisti, ki 
uporabljajo ali bodo uporabljali pesticide, v 
celoti zavedajo možnih tveganj za zdravje 
ljudi in okolje ter ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje teh tveganj, kolikor je le 
mogoče. Šolanje in usposabljanje poklicnih 
uporabnikov je lahko usklajeno z 
usposabljanjem, ki je organizirano v okviru 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 
septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP).

(6) Zaželeno je, da države članice oblikujejo 
sisteme usposabljanja za distributerje, 
svetovalce in poklicne uporabnike 
pesticidov, s pomočjo katerih se tisti, ki 
uporabljajo ali bodo uporabljali pesticide, v 
celoti zavedajo možnih tveganj za zdravje 
ljudi in okolje ter ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje teh tveganj, kolikor je le 
mogoče. Šolanje in usposabljanje poklicnih 
uporabnikov naj bo usklajeno z 
usposabljanjem, ki je organizirano v okviru 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 
septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP).

Or. pl

Obrazložitev

Za dosego izmerljivega zmanjšanja uporabe pesticidov v Skupnosti bi morali biti nacionalni 
akcijski načrti usklajeni z izvedbenimi načrti po drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Uporaba nezakonitih 
fitofarmacevtskih sredstev ogroža 
trajnostno uporabo pesticidov in predstavlja 
pomembno tveganje za okolje ter zdravje 
ljudi in živali. Ta problem je treba nujno 
obravnavati.
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Or. en

Obrazložitev

Ponarejanje in nezakonita trgovina s fitofarmacevtskimi sredstvi v Evropi je pomemben in 
naglo naraščajoč problem. ki spodkopava vse trajnostne strategije, saj ogroža zdravje 
potrošnikov in kmetov, škoduje okolju in povzroča precejšnjo gospodarsko škodo ter škoduje 
ugledu kmetov, vrednostni verigi prehrambenih proizvodov, vladam in fitofarmacevtski 
industriji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje. Proizvajalci in trgovci na 
drobno naj bodo dolžni zagotoviti vse 
potrebne informacije uporabnikom 
pesticidov in javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci pesticidov in trgovci na drobno imajo vse potrebne informacije, torej je njihova 
dolžnost zmanjšati tveganje pri uporabi pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská 

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
zlasti prek medijev bolje obveščena o
tveganjih za zdravje in okolje ter o 
kratkoročnih in dolgoročnih škodljivih 
učinkih, povezanih z uporabo pesticidov, s 
pomočjo kampanj za ozaveščanje, 
informiranjem s strani prodajalcev na 
drobno in drugimi primernimi ukrepi.
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Or. en

Obrazložitev

Javnost mora biti obveščena o tveganjih za zdravje in okolje ter o škodljivih učinkih, 
povezanih z uporabo pesticidov. Najučinkovitejši način za obveščanje javnosti je prek 
medijev. Tako bi lahko ljudje imeli dovolj informacij, da bi se z dovolj znanja in podatki 
odločali in ravnali pri varovanju svojega zdravja in okolja okrog njih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey in Caroline Lucas

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih za zdravje in 
okolje ter o kratkoročnih in dolgoročnih 
škodljivih učinkih, povezanih z uporabo 
pesticidov, ter o nekemičnih možnostih s 
pomočjo kampanj za ozaveščanje,
informiranjem s strani prodajalcev na 
drobno in drugimi primernimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Javnost mora biti obveščena o tveganjih za zdravje in okolje, o škodljivih učinkih, povezanih z 
uporabo pesticidov, ter o razpoložljivih nekemičnih možnostih. Tako bi lahko ljudje imeli 
dovolj informacij, da bi se z dovolj znanja in podatki odločali in ravnali pri varovanju 
svojega zdravja in okolja okrog njih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih za zdravje in 
okolje ter o škodljivih učinkih, povezanih z 
uporabo pesticidov, ter o nekemičnih 
možnostih s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
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primernimi ukrepi. prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi. 

Or. en

Obrazložitev

Tako bi se lahko ljudje z dovolj znanja in podatki odločali in ravnali pri varovanju svojega 
zdravja in okolja okrog njih (Davies in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in vloge, 
ki jo imajo ta sredstva v kmetijstvu in 
proizvodnji živil, mora biti širša javnost 
bolje obveščena o prednostih in slabostih, 
koristih in tveganjih ter o odgovorni 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Or. de

Obrazložitev

Predlagane kampanje za informiranje in ozaveščanje naj poleg možnih tveganj, povezanih z 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev, poudarijo tudi prednosti uporabe takih sredstev in njihov 
pomen v sodobni proizvodnji živil.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
Wijkman

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju tveganj zaradi uporabe 
pesticidov, zlasti njihovih akutnih in 
dolgotrajnih učinkov na zdravje, mora biti 
širša javnost bolje obveščena o tveganjih in 
nevarnostih, povezanih z uporabo 
pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.
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Države članice naj spremljajo in zbirajo 
podatke o vplivih uporabe pesticidov na 
okolje in zdravje ljudi ter podpirajo 
raziskave o dolgoročnih učinkih uporabe 
pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je obravnavati tudi dolgotrajne učinke uporabe pesticidov na zdravje in podpirati 
raziskave o teh učinkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju tveganj zaradi uporabe 
pesticidov, zlasti njihovih akutnih in 
dolgotrajnih učinkov na zdravje, mora biti 
širša javnost bolje obveščena o tveganjih, 
povezanih z uporabo pesticidov, s pomočjo 
kampanj za ozaveščanje, informiranjem s 
strani prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

Države članice naj spremljajo in zbirajo 
podatke o vplivih uporabe pesticidov ter 
podpirajo dolgoročne raziskovalne 
programe o učinkih uporabe pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Na nacionalni in evropski ravni je treba več pozornosti nameniti dolgoročnim učinkom 
pesticidov. Na nacionalni ravni ni doslednega zbiranja podatkov o akutnih in dolgotrajnih 
učinkih na zdravje, ravno tako ni sistematično zbranih podatkov, kar naj obravnava ta 
direktiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 7
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(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju tveganj zaradi uporabe 
številnih pesticidov, skupaj z njihovimi 
akutnimi in dolgotrajnimi učinki na 
zdravje, mora biti širša javnost bolje 
obveščena o tveganjih, povezanih z uporabo 
pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

Države članice naj spremljajo in zbirajo 
podatke o vplivih uporabe pesticidov na 
zdravje ter podpirajo dolgoročne 
raziskovalne programe o učinkih uporabe 
pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Na nacionalni in evropski ravni je treba več pozornosti nameniti dolgoročnim učinkom 
pesticidov. Na nacionalni ravni ni doslednega zbiranja podatkov o akutnih in dolgotrajnih 
učinkih na zdravje, ravno tako ni sistematično zbranih podatkov, kar mora obravnavati ta 
direktiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za
večjo ozaveščenost širše javnosti (in zlasti 
nepoklicnih uporabnikov pesticidov), 
informiranjem s strani prodajalcev na 
drobno in drugimi primernimi ukrepi, da bo 
širša javnost bolje obveščena.

Or. pl

Obrazložitev

Široko razširjena uporaba pesticidov kaže, da to vprašanje ne zadeva le poklicnih 
uporabnikov, ampak družbo kot celoto, zato so potrebne ustrezno usmerjene kampanje za 
obveščanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava 7

(7) Ob upoštevanju možnih tveganj zaradi 
uporabe pesticidov mora biti širša javnost 
bolje obveščena o tveganjih, povezanih z 
uporabo pesticidov, s pomočjo kampanj za 
ozaveščanje, informiranjem s strani 
prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

(7) Ob upoštevanju tveganj zaradi uporabe 
pesticidov, zlasti njihovih akutnih in 
dolgotrajnih učinkov na zdravje in okolje,
morajo biti potrošniki in širša javnost 
obveščeni o tveganjih in nevarnostih, 
povezanih z uporabo pesticidov, s pomočjo 
kampanj za ozaveščanje, informiranjem s 
strani prodajalcev na drobno in drugimi 
primernimi ukrepi.

Države članice naj spremljajo in zbirajo 
podatke o vplivih uporabe pesticidov, 
skupaj z zastrupitvami, ter podpirajo 
dolgoročne raziskovalne programe o 
učinkih uporabe pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, naj bodo potrošniki in širša javnost bolje obveščeni o akutnih 
in dolgotrajnih učinkih pesticidov na zdravje ljudi ter tudi na okolje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 9

(9) Ker bo Direktiva 2006/42/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
maja 2006 o strojih in spremembah 
Direktive 95/16/ES (preoblikovano) določila 
pravila za dajanje naprav za nanašanje 
pesticidov v promet in tako zagotovila, da so 
izpolnjene okoljske zahteve, je za nadaljnje 
zmanjševanje škodljivih učinkov pesticidov 
na zdravje ljudi in okolje, ki jih povzročajo 
takšne naprave, primerno, da se zagotovijo 
sistemi rednih tehničnih pregledov naprav za 
nanašanje pesticidov, ki so že v uporabi.

(9) Ker bo Direktiva 2006/42/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
maja 2006 o strojih in spremembah 
Direktive 95/16/ES (preoblikovano) določila 
pravila za dajanje naprav za nanašanje 
pesticidov v promet, kar bo uporabnikom 
pesticidov omogočilo optimizirati 
učinkovitost obdelave, in tako zagotoviti, da 
so izpolnjene okoljske zahteve, je za 
nadaljnje zmanjševanje škodljivih učinkov 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje, ki jih 
povzročajo takšne naprave, primerno, da se 
zagotovijo sistemi rednih tehničnih 
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pregledov naprav za nanašanje pesticidov, ki 
so že v uporabi.

Or. pl

Obrazložitev

Potrebno pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato bi bilo treba za 
škropljenje z letali uporabljati postopek za 
dovoljenje, da se zagotovi, da se škropljenje 
z letali uporablja samo, če to predstavlja 
jasne prednosti in zlasti če so izpolnjene vse 
okoljske in zdravstvene zahteve ali kjer je to 
potrebno v nujnih primerih.

Or. nl

Obrazložitev

Škropljenje z letali je zaželeno, če se pri tem uporabljajo okolju prijazni pesticidi, a morajo 
biti pri tem vedno izpolnjene okoljske in zdravstvene zahteve. Vendar bi moral biti postopek 
za dovoljenje prilagodljiv v nujnih primerih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
Wijkman

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če ni drugih izvedljivih 
možnosti in če se uporabi najboljša 
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primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

razpoložljiva tehnologija za zmanjšanje 
odnašanja (npr. razpršilne šobe z majhnim 
odnašanjem škropiva) in če to ne vpliva na 
zdravje prebivalcev ali drugih prisotnih 
oseb.

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje z letali okolju ne koristi bolj kot druge metode škropljenja. Odstopanja ne smejo 
biti dovoljena na območjih, kjer to lahko vpliva na prebivalce in druge prisotne, na primer na 
gosto poseljenih podeželskih območjih ali blizu območij, ki jih uporabljajo javnost ali ranljive 
skupine, kot so šole.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline 
Lucas in Frédérique Ries

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal prepovedati. 

Or. en

Obrazložitev

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Irena Belohorská

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti in če to 
ne vpliva na zdravje prebivalcev ali drugih 
prisotnih.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja ne smejo biti dovoljena, če to vpliva na zdravje prebivalcev in drugih prisotnih, 
na primer na poseljenih podeželskih območjih ali blizu območij, ki jih uporablja javnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato za škropljenje z 
uporabo letal velja postopek prijave, da se 
zagotovi, da se uporablja samo, če to 
predstavlja jasne prednosti in ponuja tudi 
okoljske koristi v primerjavi z drugimi 
metodami škropljenja, ali če druge izvedljive 
možnosti niso na voljo ali niso sorazmerne.

Or. de

Obrazložitev

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
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particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba 
škropljenje z uporabo letal splošno 
prepovedati, z možnimi odstopanji, če to 
predstavlja jasne prednosti in ponuja tudi 
okoljske koristi v primerjavi z drugimi 
metodami škropljenja, ali če ni drugih 
izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato bi bilo treba 
škropljenje z letali prepovedati, kakor hitro 
začne veljati sedanja direktiva. Vendar se 
ga lahko uporablja v nekaterih strogo 
omejenih in nadzorovanih pogojih. Poleg 
tega je treba ob škropljenju z letali ljudem, 
ki živijo v bližini teh območij, zagotoviti 
izčrpne informacije.

Or. fr

Obrazložitev

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 10

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

(10) Škropljenje z uporabo letal lahko 
potencialno povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, zlasti zaradi 
odnašanja škropiva. Zato je treba škropljenje 
z uporabo letal splošno prepovedati, z 
možnimi odstopanji, če to predstavlja jasne 
prednosti in ponuja tudi okoljske koristi v 
primerjavi z drugimi metodami škropljenja, 
ali če ni drugih izvedljivih možnosti. Pogoje 
za odstopanja je treba določiti tako, da bo 
tveganje za nezaželene učinke, ki bi lahko 
škodljivo vplivali na zdravje ljudi in okolje, 
kar najmanjše.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je jasno določiti pogoje za odstopanja, da se prepreči zloraba te določbe ter da se 
zagotovi, da so cilji te direktive celoviteje doseženi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij.
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
geoloških in topografskih značilnosti, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij.
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 



PE 388.389v01-00 20/171 AM\662795SL.doc

SL

tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

Or. pl

Obrazložitev

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij.
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Zaščitni pasovi morajo biti široki 
vsaj 10 metrov in morajo biti odvisni zlasti 
od značilnosti tal, podnebja, velikosti 
vodotoka, kot tudi od kmetijskih značilnosti 
zadevnih območij. Uporaba pesticidov na 
območjih črpanja pitne vode ali vzdolž 
prometnih poti, kot so železniške proge, ter 
na neprepustnih ali zelo prepustnih 
površinah lahko vodi v večja tveganja 
onesnaževanja vodnega okolja. Na takih 
območjih je treba poleg uporabe predpisov o 
celostnem zatiranju škodljivcev uporabo 
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pesticidov zelo zmanjšati ali odpraviti, če je 
to primerno.

Or. fr

Obrazložitev

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali 
zelo prepustnih površinah lahko vodi v 
večja tveganja onesnaževanja vodnega 
okolja. Na takih območjih je treba uporabo 
pesticidov zmanjšati, kolikor je mogoče, ali 
odpraviti, če je to primerno.

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda, tako da se v 
okviru postopka registracije 
fitofarmacevtskih sredstev določijo ustrezni 
predpisi in določbe o uporabi takih 
sredstev. 

Or. de
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Obrazložitev

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Predlog spremembe, ki ga vlagajp Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Širina zaščitnih pasov mora biti 
vsaj 10 metrov, odvisno od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti minimalno širino zaščitnih pasov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
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Wijkman

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Širina zaščitnih pasov mora biti 
vsaj 10 metrov, odvisno od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti minimalno širino zaščitnih pasov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, kot na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
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podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno.  

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
obveznih pasov brez škropljenja in živih 
mej vzdolž površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva ter onesnaženja s pesticidi na 
druge načine, na primer s prevozom na 
velike razdalje. Širina pasov brez 
škropljenja mora biti odvisna od značilnosti 
tal, podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij, 
vendar mora biti vsaj 100 metrov. Uporaba 
pesticidov na območjih črpanja pitne vode 
ali vzdolž prometnih poti, kot so železniške 
proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
odpraviti in uporabljati nekemične 
možnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Uporaba pesticidov prinaša precejšnje zunanje stroške. Samo v Veliki Britaniji znašajo 
stroški odstranjevanja pesticidov iz pitne vode več kot 120 milijonov funtov letno. Celotni 
stroški vseh držav članic EU bodo še precej višji. Pesticidi se dokazano prenašajo na velike 
razdalje, zaradi česar lahko površinski in podzemni vodi grozi onesnaženje iz številnih virov. 
Zato je treba za preprečevanje onesnaženja vodnega okolja uvesti tehtne ukrepe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 11

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju 
škropiva. Razsežnost zaščitnih pasov mora 
biti odvisna zlasti od značilnosti tal, 
podnebja, velikosti vodotoka, kot tudi od 
kmetijskih značilnosti zadevnih območij. 
Uporaba pesticidov na območjih črpanja 
pitne vode ali vzdolž prometnih poti, kot so 
železniške proge, ter na neprepustnih ali zelo 
prepustnih površinah lahko vodi v večja 
tveganja onesnaževanja vodnega okolja. Na 
takih območjih je treba uporabo pesticidov 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
če je to primerno. 

(11) Na pesticide je občutljivo zlasti vodno 
okolje. Zato je treba posebno pozornost 
posvetiti izogibanju onesnaževanja 
površinskih in podzemnih voda s primernim 
ukrepanjem, na primer oblikovanjem 
zaščitnih pasov in živih mej vzdolž 
površinskih voda za zmanjšanje 
izpostavljenosti vodnih teles odnašanju in 
odtekanju škropiva. Širina zaščitnih pasov 
mora biti vsaj 15 metrov, odvisno od 
značilnosti tal, podnebja, velikosti vodotoka, 
kot tudi od kmetijskih značilnosti zadevnih 
območij. Uporaba pesticidov na območjih 
črpanja pitne vode ali vzdolž prometnih poti, 
kot so železniške proge, ter na neprepustnih 
ali zelo prepustnih površinah lahko vodi v 
večja tveganja onesnaževanja vodnega 
okolja. Na takih območjih je treba uporabo 
pesticidov prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Zaščitni pas 15 metrov vzdolž vodotokov je idealen za zmanjšanje odnašanja in odtekanja 
pesticidov. Na primer na Danskem je bil cilj vlade 10 do 12-metrski zaščitni pas vzdolž vseh 
vodotokov ter pas širine več kot100 m2 okrog jezer; ta direktiva mora preseči ukrepe, ki se že 
uporabljajo v nekaterih državah članicah, da se doseže najvišja raven zaščite. Uporabo 
pesticidov je treba prepovedati na območjih črpanja pitne vode.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča in rekreacijske površine ali 
otroška igrišča ter v bližini javnih 
zdravstvenih ustanov (klinike, bolnišnice, 
centri za rehabilitacijo, zdravilišča, domovi 
za ostarele), so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Zato je treba uporabo pesticidov na 
takšnih območjih zmanjšati, kolikor je 
mogoče, ali odpraviti, kjer je to primerno.

Or. pl

Obrazložitev

Športna igrišča so pogosto združena z rekreacijskimi površinami. Športne dejavnosti pogosto 
potekajo tudi v rekreacijskih centrih in centrih za prostočasne dejavnosti. Taki centri in ljudje 
v njih ne smejo biti izpostavljeni onesnaženju s pesticidi.

Pred škodljivimi učinki pesticidov je treba zaščititi tudi območja z zdravstvenimi ustanovami 
(klinike, bolnišnice, zdravilišča, centri za rehabilitacijo, domovi za ostarele).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kathy Sinnott in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
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prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so stanovanjska 
območja, javni parki, športna igrišča ali 
otroška igrišča, so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Na takih območjih in okrog njih je 
treba uporabo pesticidov prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so stanovanjska 
območja, javni parki, športna igrišča ali 
otroška igrišča, so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Na takih območjih in okrog njih je 
treba uporabo pesticidov prepovedati.
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Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba glede na znane akutne in dolgotrajne škodljive 
učinke na zdravje, ki jih lahko povzroči izpostavljenost pesticidom, prepovedati uporabo 
pesticidov na vseh območjih, kjer jim je javnost lahko izpostavljena. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Za uresničitev ciljev Skupnosti za taka 
območja so lahko potrebni ukrepi za 
zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Ta vidik je treba upoštevati v nacionalnih 
akcijskih načrtih in načrtih upravljanja za 
posebej zaščitena območja. Na drugih 
območjih, kot so javni parki, športna igrišča 
ali otroška igrišča, je treba z določbami o 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, 
določenih v okviru postopka registracije, 
zagotoviti, da širša javnost ni izpostavljena 
večjemu tveganju zaradi izpostavljenosti 
takim sredstvom in/ali da je uporaba takih 
sredstev minimalna.

Or. de

Obrazložitev

Predlagana omejitev uporabe registriranih fitofarmacevtskih sredstev je tehnično neustrezna 
in nesprejemljiva. Omejevanje uporabe fitofarmacevtskh sredstev na tako imenovanih 
občutljivih območjih namiguje na tveganje, ki se ga prepreči s strogimi nacionalnimi 
določbami o registraciji in uporabi. Določbe o uporabi, določene v okviru postopka 
registracije, izključujejo tveganje za zdravje ljudi in okolje, zaradi česar so dodatne določbe 
odveč. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so stanovanjska 
območja, javni parki, šole, športna igrišča ali 
otroška igrišča, so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Na takih območjih in okrog njih je 
treba uporabo pesticidov prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba glede na akutne in dolgotrajne škodljive učinke na 
zdravje, ki jih lahko povzroči izpostavljenost pesticidom, prepovedati njihovo uporabo na 
območjih, kjer jim je lahko izpostavljena javnost, zlasti, a ne samo zaradi zaščite občutljivih 
skupin, kot so dojenčki, otroci, nosečnice, starejši, bolniki in tisti, ki jemljejo zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so stanovanjska 
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športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

območja, javni parki, športna igrišča, šolska 
in otroška igrišča, so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Na takih območjih in okrog njih je 
treba uporabo pesticidov prepovedati in 
uporabljati nekemične možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba glede na akutne in dolgotrajne škodljive učinke na 
zdravje, ki jih lahko povzroči izpostavljenost pesticidom, prepovedati njihovo uporabo na 
vseh območjih in okrog njih, kjer jim je lahko izpostavljena javnost, (posebej če obstaja 
nevarnost dolgotrajne izpostavljenosti, na primer pri prebivalcih, ki živijo blizu škropljenih 
območij) zlasti, a ne samo zaradi zaščite ranljivih skupin.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so stanovanjska 
območja, javni parki, športna igrišča ali 
otroška igrišča, so tveganja zaradi 
izpostavljenosti širše javnosti pesticidom 
visoka. Na takih območjih je treba uporabo 
pesticidov prepovedati in uporabljati 
nekemične možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba glede na akutne in dolgotrajne škodljive učinke na 
zdravje, ki jih lahko povzroči izpostavljenost pesticidom, prepovedati njihovo uporabo na 
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območjih, kjer jim je lahko izpostavljena javnost, zlasti, a ne samo zaradi zaščite občutljivih 
skupin, kot so dojenčki, otroci, nosečnice, starejši, bolniki in tisti, ki jemljejo zdravila, med 
ostalimi ranljivimi skupinami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 12

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
uporabo pesticidov na takšnih območjih 
zmanjšati, kolikor je mogoče, ali odpraviti, 
kjer je to primerno.

(12) Uporaba pesticidov je lahko posebno 
nevarna na zelo občutljivih območjih, kot so 
območja Natura 2000, zaščitena v skladu z 
Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic in 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. 
Na drugih območjih, kot so javni parki, 
športna igrišča ali otroška igrišča, so 
tveganja zaradi izpostavljenosti širše 
javnosti pesticidom visoka. Zato je treba 
najkasneje do leta 2015 prepovedati 
uporabo pesticidov na teh območjih, da bi 
dosegli standarde za zaščitena območja, 
določene v členu 4 Direktive 2000/60/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se doda zaradi skladnosti z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov 
celostnega zatiranja škodljivcev s strani 
vseh kmetov bi pripomogla k boljši ciljni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov varstva 
pred škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi 
tega prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 

črtano
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uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

Or. pl

Obrazložitev

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 77
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev. Države članice naj 
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uporabijo ekonomske instrumente za 
spodbujanje celostnega zatiranja 
škodljivcev ter za zmanjšanje tveganj zaradi 
uporabe pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno so ekonomski instrumenti najučinkovitejše orodje za zmanjšanje tveganj za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 78
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja in 
omogoča zmanjšanje uporabe pesticidov. 
Države članice morajo spodbujati gojenje z 
nizko uporabo pesticidov, zlasti celostno 
zatiranje škodljivcev in ekološko kmetijstvo, 
in določiti potrebne pogoje za izvajanje 
tehnik celostnega zatiranja škodljivcev. 
Dodatno morajo države članice kot obvezno 
določiti uporabo metod in praks celostnega 
zatiranja škodljivcev glede na vrsto 
kmetovanja. Treba je uvesti davek na 
pesticide kot eno od sredstev za 
zagotavljanje financiranja za razvoj 
splošnih in posebnih metod in praks pri 
celostnem zatiranju škodljivcev.

Or. fr

Obrazložitev

Splošna in specifična pravila celostnega zatiranja škodljivcev je treba določiti na evropski in 
nacionalni ravni. Tak sistem je treba uvesti kot minimum na vseh kmetijskih zemljiščih razen 
na zemljiščih z ekološkim kmetijstvom. Do leta 2014 bi moralo biti izvajanje teh predpisov 
pogoj za dodelitev pomoči v okviru skupne kmetijske politike. Poleg tega naj države članice 
podpirajo razvoj ekološkega kmetijstva, ki ne uporablja umetnih pesticidov. V več evropskih 
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državah se je sistem davkov in prispevkov izkazal kot dober način za zmanjšanje uporabe 
pesticidov. Države članice bi morale imeti možnost izbrati sistem, ki najbolj ustreza njihovim 
potrebam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 79
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja in 
omogoča zmanjšanje uporabe pesticidov. 
Države članice morajo spodbujati gojenje z 
nizko uporabo pesticidov, zlasti celostno 
zatiranje škodljivcev, in določiti potrebne 
pogoje za izvajanje tehnik celostnega 
zatiranja škodljivcev. Dodatno morajo 
države članice kot obvezno določiti uporabo 
metod in praks celostnega zatiranja 
škodljivcev glede na vrsto kmetovanja. 
Treba je uvesti davek na pesticide kot ukrep 
za zagotavljanje sredstev za razvoj splošnih 
in posebnih metod in praks pri celostnem 
zatiranju škodljivcev.

Or. fr

Obrazložitev

Splošna in specifična pravila celostnega zatiranja škodljivcev je treba določiti na evropski in 
nacionalni ravni. Tak sistem je treba uvesti kot minimum na vseh kmetijskih zemljiščih razen 
na zemljiščih z ekološkim kmetijstvom. Do leta 2014 bi moralo biti izvajanje teh predpisov 
pogoj za dodelitev pomoči v okviru skupne kmetijske politike. Poleg tega naj države članice 
podpirajo razvoj ekološkega kmetijstva, ki ne uporablja umetnih pesticidov. V več evropskih 
državah se je sistem davkov in prispevkov izkazal kot dober način za zmanjšanje uporabe 
pesticidov. Države članice bi morale imeti možnost izbrati sistem, ki najbolj ustreza njihovim 
potrebam.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 80
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
uporabe in tveganj za zdravje ljudi in 
okolja. Države članice morajo spodbujati 
gojenje z nizko uporabo pesticidov, zlasti 
celostno zatiranje škodljivcev in ekološko 
kmetijstvo, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

Države članice bi morale uporabiti 
potrebne finančne instrumente za 
zagotavljanje svetovanja in usposabljanja 
za kmete.

Or. en

Obrazložitev

Metode celostnega zatiranja škodljivcev in ekološkega kmetijstva zahtevajo veliko znanja in 
usposabljanja, svetovanje pa je zlasti potrebno med prehodom na celostno zatiranje 
škodljivcev ali ekološko kmetijstvo. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 81
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja in 
splošnemu zmanjšanju uporabe pesticidov. 
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uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

Države članice morajo spodbujati ekološko 
kmetijstvo in gojenje z nizko uporabo 
pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
izvajati obvezne standarde, prilagojene
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

Or. en

Obrazložitev

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 82
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov
celostnega zatiranja škodljivcev s strani vseh 
kmetov bi pripomogla k boljši ciljni uporabi 
vseh razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba celostnega zatiranja 
škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, prilagojenih 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega 
zatiranja škodljivcev.

Or. sv

Obrazložitev

Celostno zatiranje škodljivcev je izjemnega pomena, saj omejuje uporabo kemičnih pesticidov 
na najbolj nujno. Tako je zelo pomembno ustvariti pogoje, da ga uporabniki lahko izvajajo. 
Hkrati pa splošni standardi celostnega zatiranja škodljivcev ne smejo biti operativne zahteve, 
saj se regije v Skupnosti zelo razlikujejo, torej so različne tudi zahteve pri ukrepih za 
zmanjšanje učinka na okolje. Če bo celostno zatiranje škodljivcev določeno kot pogoj za 
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navzkrižno skladnost v okviru splošne kmetijske politike, potem to lahko povzroči velike 
administrativne težave in bremena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 83
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja in 
zmanjšanju uporabe pesticidov. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev in povečati delež zemljišč v 
ekološkem kmetijstvu, in določiti potrebne 
pogoje za izvajanje tehnik celostnega 
zatiranja škodljivcev. Dodatno morajo 
države članice izvajati obvezne standarde, 
prilagojene posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev. 

Dajatev na pesticide bi morala biti eden od 
ukrepov za financiranje izvajanja splošnih 
in pridelkom prilagojenim metod in praks v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev ter 
za povečanje deleža zemljišč v ekološkem 
kmetijstvu.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje nekemičnih metod ne sme biti omejeno zgolj na splošne standarde celostnega 
zatiranja škodljivcev, ampak mora zajemati tudi ekološko kmetijstvo in standarde, prilagojene 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega zatiranja škodljivcev. V številnih evropskih 
državah se je davek/dajatev na pesticide izkazal za uspešen način za financiranje ukrepov za 
zmanjšanje uporabe pesticidov. Države članice bi morale imeti možnost izbirati med 
različnimi sistemi davkov/dajatev in izbrati tistega, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 84
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov 
celostnega zatiranja škodljivcev s strani 
vseh kmetov bi pripomogla k boljši ciljni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov varstva 
pred škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi 
tega prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

(14) Uporaba splošnih standardov 
nekemičnih metod za varstvo rastlin, 
zatiranja škodljivcev ter upravljanja s 
pridelki s strani vseh kmetov bi pripomogla 
k boljši ciljni uporabi vseh razpoložljivih 
ukrepov varstva pred škodljivci, vključno s 
pesticidi. Zaradi tega prispeva k 
zmanjševanju tveganj za zdravje ljudi in 
okolja, cilj pa je odprava tveganj. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti nekemične 
metode varstva rastlin, zatiranja škodljivcev 
in upravljanja s pridelki, in določiti 
potrebne pogoje za izvajanje tehnik v okviru 
nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja 
škodljivcev in upravljanja s pridelki. 
Dodatno morajo države članice spodbujati 
uporabo standardov, metod in praks z 
nekemičnimi možnostmi za varstvo rastlin, 
zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri pesticidi imajo le „kozmetično“ vlogo, ki ni povezana s posameznimi škodljivci ali 
boleznimi, torej ne gre za zatiranje škodljivcev ali varstvo rastlin. Glede na ugotovljena 
tveganja ter akutne in dolgotrajne škodljive učinke na zdravje ljudi, kot je podrobneje 
razloženo v presoji vplivov tematske strategije, morajo države članice podpirati in spodbujati 
splošno sprejetje nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje 
s pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 85
Uvodna izjava 14

(14) Uporaba splošnih standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
razpoložljivih ukrepov varstva pred 

(14) Uporaba splošnih in pridelkom 
prilagojenih standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev s strani vseh kmetov bi 
pripomogla k boljši ciljni uporabi vseh 
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škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti celostno zatiranje 
škodljivcev, in določiti potrebne pogoje za 
izvajanje tehnik celostnega zatiranja 
škodljivcev. Dodatno morajo države članice 
spodbujati uporabo standardov, 
prilagojenih posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

razpoložljivih ukrepov varstva pred 
škodljivci, vključno s pesticidi. Zaradi tega 
prispeva k nadaljnjemu zmanjševanju 
tveganj za zdravje ljudi in okolja in 
zmanjšanju uporabe pesticidov. Države 
članice morajo spodbujati gojenje z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti splošne in 
pridelkom prilagojene standarde celostnega 
zatiranja škodljivcev, in ekološko 
kmetijstvo.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje nekemičnih metod ne sme biti omejeno zgolj na splošne standarde celostnega 
zatiranja škodljivcev, ampak mora zajemati tudi ekološko kmetijstvo in standarde, prilagojene 
posameznim pridelkom, v okviru celostnega zatiranja škodljivcev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 86
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Načelo, da plača povzročitelj 
obremenitve, bi moralo veljati za stroške, 
povezane z izvajanjem te direktive. Zato bi 
morale države članice obravnavati dajatev 
na pesticide, da bi financirale izvajanje 
svojih nacionalnih akcijskih načrtov. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je povečati odgovornost proizvajalca za zunanje stroške pri uporabi pesticidov. 
Dajatev/davek na pesticide bi moral biti možnost za države članice za zmanjševanje uporabe 
in ustvarjanje posebnega dohodka za pokritje stroškov pri nacionalnih akcijskih načrtih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 87
Uvodna izjava 15
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(15) Napredek, dosežen pri zmanjševanju 
tveganj in škodljivih učinkov zaradi uporabe 
pesticidov za zdravje ljudi in okolja, je treba
izmeriti. Ustrezna sredstva so usklajeni 
kazalci tveganja, ki bodo oblikovani na ravni 
Skupnosti. Države članice morajo uporabiti 
te kazalce za obvladovanje tveganja na 
nacionalni ravni in za namene poročanja, 
medtem ko mora Komisija izračunati 
kazalce za ocenjevanje napredka na ravni 
Skupnosti. Dokler skupni kazalci ne bodo na 
voljo, so države članice upravičene do 
uporabe svojih nacionalnih kazalcev.

(15) Napredek, dosežen pri zmanjševanju 
uporabe, tveganj in škodljivih učinkov 
zaradi uporabe pesticidov za zdravje ljudi in 
okolja, je treba izmeriti. Ustrezna sredstva so 
usklajeni kazalci tveganja in uporabe, ki 
bodo oblikovani na ravni Skupnosti. Države 
članice morajo uporabiti te kazalce za 
obvladovanje tveganja in zmanjšanje 
uporabe na nacionalni ravni in za namene 
poročanja, medtem ko mora Komisija 
izračunati kazalce za ocenjevanje napredka 
na ravni Skupnosti. Dokler skupni kazalci ne 
bodo na voljo, so države članice upravičene 
do uporabe svojih nacionalnih kazalcev. 

Or. en

Obrazložitev

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 88
Uvodna izjava 15

(15) Napredek, dosežen pri zmanjševanju
tveganj in škodljivih učinkov zaradi uporabe 
pesticidov za zdravje ljudi in okolja, je treba 

(15) Napredek, dosežen pri preprečevanju
tveganj in škodljivih učinkov zaradi uporabe 
pesticidov za zdravje ljudi in okolja, je treba 
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izmeriti. Ustrezna sredstva so usklajeni 
kazalci tveganja, ki bodo oblikovani na ravni 
Skupnosti. Države članice morajo uporabiti 
te kazalce za obvladovanje tveganja na 
nacionalni ravni in za namene poročanja, 
medtem ko mora Komisija izračunati 
kazalce za ocenjevanje napredka na ravni 
Skupnosti. Dokler skupni kazalci ne bodo na 
voljo, so države članice upravičene do 
uporabe svojih nacionalnih kazalcev. 

izmeriti. Ustrezna sredstva so usklajeni 
kazalci tveganja, ki bodo oblikovani na ravni 
Skupnosti. Države članice morajo uporabiti 
te kazalce za obvladovanje tveganja na 
nacionalni ravni in za namene poročanja, 
medtem ko mora Komisija izračunati 
kazalce za ocenjevanje napredka na ravni 
Skupnosti. Dokler se ti kazalci ne sprejmejo, 
lahko države članice še naprej uporabljajo 
obstoječe nacionalne kazalce ali sprejmejo 
druge primerne kazalce, ki morajo biti 
skladni z zahtevami direktive in se nanašati 
na tveganja za zdravje in okolje zaradi 
uporabe pesticidov. Pri razvijanju in 
določanju nacionalnih kazalcev se poleg 
vseh drugih zainteresiranih strani zahteva 
tudi sodelovanje javnosti. Da pa bi lahko 
sodelovala, ji je treba zagotoviti popoln 
dostop do informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Pri zdravju ljudi je treba tveganja in škodljive učinke v celoti preprečiti, ne zgolj zmanjšati. 
Državam članicam mora biti jasno, da so nacionalni kazalci povezani s tveganjem za zdravje 
in okolje zaradi uporabe pesticidov. Pojasniti je jim treba tudi zahteve za sodelovanje javnosti 
pri razvoju, delovanju in spreminjanju nacionalnih kazalcev, če naj bo skladno z Direktivo 
2003/35/ES, ki določa sodelovanje javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 89
Uvodna izjava 15

(15) Napredek, dosežen pri zmanjševanju 
tveganj in škodljivih učinkov zaradi 
uporabe pesticidov za zdravje ljudi in 
okolja, je treba izmeriti. Ustrezna sredstva so 
usklajeni kazalci tveganja, ki bodo 
oblikovani na ravni Skupnosti. Države 
članice morajo uporabiti te kazalce za 
obvladovanje tveganja na nacionalni ravni in 
za namene poročanja, medtem ko mora 
Komisija izračunati kazalce za ocenjevanje 
napredka na ravni Skupnosti. Dokler skupni 
kazalci ne bodo na voljo, so države članice 

(15) Napredek, dosežen pri zmanjševanju 
uporabe pesticidov ter njihovih tveganj in 
škodljivih učinkov za zdravje ljudi in okolja, 
je treba izmeriti. Ustrezna sredstva so 
usklajeni kazalci tveganja in uporabe, ki 
bodo oblikovani na ravni Skupnosti. Države 
članice morajo uporabiti te kazalce za 
zmanjšanje pesticidov in tveganja na 
nacionalni ravni in za namene poročanja, 
medtem ko mora Komisija izračunati 
kazalce za ocenjevanje napredka na ravni 
Skupnosti. Dokler skupni kazalci ne bodo na 
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upravičene do uporabe svojih nacionalnih 
kazalcev.

voljo, so države članice upravičene do 
uporabe svojih nacionalnih kazalcev. Treba 
bi bilo uvesti določbe o polnem sodelovanju 
javnosti in dostopu do informacij.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi vključitve orodij za merjenje napredka pri zmanjševanju uporabe pesticidov ter 
tveganj, povezanih z njimi, bodo države članice lahko izpolnile cilje, določene v šestem 
akcijskem programu Skupnosti za okolje, ki določa zmanjšanje učinkov pesticidov na zdravje 
ljudi in okolje ter na splošno, trajnostno uporabo teh snovi ter bistveno splošno zmanjšanje 
tveganja zaradi pesticidov in njihove uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges in Christa 
Klaß

Predlog spremembe 90
Uvodna izjava 15 a (novo)

(15a) Komisija naj v skladu z načelom, da 
plača povzročitelj obremenitve, preuči 
ustrezne načine za vključitev proizvajalcev 
fitofarmacevtskih sredstev in/ali njihovih 
aktivnih snovi v obravnavo ali odpravo 
škode, ki jo zdravju ljudi ali okolju lahko 
povzroči uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev.

Or. de

Obrazložitev

Tako kot na drugih področjih evropske zdravstvene in okoljske politike bi morali biti tudi 
proizvajalci odgovorni za škodo, ki jo povzročajo fitofarmacevtska sredstva in/ali njihove 
aktivne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 91
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za doseganje bolj 
trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem
tveganj in učinkov uporabe pesticidov na 

Ta direktiva določa okvir za preprečevanje 
tveganj in učinkov uporabe pesticidov na 
zdravje ljudi in okolje v skladu s 
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zdravje ljudi in okolje v skladu z potrebnim 
varstvom pridelka.

previdnostnim načelom ter podpira 
spodbujanje in uvajanje nekemičnih 
možnosti za varstvo rastlin. 

Or. en

Obrazložitev

Pri zdravju ljudi je treba vpliv v celoti preprečiti, ne zgolj zmanjšati. Preprečevalni pristop s 
široko uporabo zares trajnostnih nekemičnih metod je edina prava rešitev za odpravo 
škodljivih vplivov pesticidov na zdravje ljudi, živali, prostoživeče živali ter okolje. To bi bilo v 
skladu s cilji trajnostnega varstva pridelkov. Previdnostno načelo bi moralo biti temeljno 
vodilo pri vseh vidikih politike o pesticidih. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 92
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 
uporabe ter tveganj in učinkov uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje v skladu
s previdnostnim načelom in podporo 
spodbujanju in uvajanju nekemičnih 
možnosti za varstvo rastlin.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti s tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov in predlagano 
uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Če so na trgu na voljo nekemične 
možnosti po tržni ceni, jih je treba uporabiti namesto pesticidov

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 93
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 
uporabe pesticidov ter zmanjševanjem 
tveganj in učinkov uporabe pesticidov na 
zdravje ljudi in okolje na podlagi 



PE 388.389v01-00 44/171 AM\662795SL.doc

SL

previdnostnega načela.

Or. fr

Obrazložitev

Na podlagi previdnostnega načela je mogoče zagotoviti, da je varovanje zdravje in okolja 
prednostna naloga pri varstvu pridelka. Tukaj je nakazano, da previdnostno načelo, ki je 
podlaga za ocenjevanje in registracijo pesticidov, pomeni tudi strategijo za zmanjšanje 
uporabe pesticidov glede na njihove potencialno nevarne lastnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 94
Article 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 
uporabe ter tveganj in učinkov uporabe 
pesticidov na zdravje ljudi in okolje z 
uporabo načela "ne, razen če", ki pomeni, 
da se pri pridelavi pridelkov ali pri drugem 
zatiranju škodljivcev ne sme uporabiti 
pesticidov, razen če se ugotovi, da ni na 
voljo druge metode, prakse ali sistema 
zatiranja za preprečitev nepotrebne škode.

Or. en

Obrazložitev

Pred pesticidi morajo imeti prednost nekemični sistemi zatiranja škodljivcev. To je tudi vodilo 
sistemov za celostno zatiranje škodljivcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 95
Člen 2, odstavek 1

1. Ta direktiva se uporablja za pesticide v 
obliki fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet. 

1. Ta uredba se uporablja za pesticide v 
obliki: 
(a) fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.
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(b) biocidnih pripravkov, kot so opredeljeni 
v Direktivi št. 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet1, ki sodijo med vrste pripravkov 14 –
19, kot so opredeljeni v prilogi V navedene 
direktive.
1 UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2006/140/ES (UL L 414, 30.12.2006, str. 78).

Or. en

Obrazložitev

Pripravki za zatiranje škodljivcev so zelo podobni fitofarmacevtskim sredstvom. Vsebujejo 
lahko enake aktivne snovi kot fitofarmacevtska sredstva in imajo včasih enako formulacijo 
(npr. za rodenticide lahko veljata obe zakonodaji, odvisno od tega, ali se uporabljajo za 
fitofarmacevtska sredstva ali zaradi higiene in varovanja zdravja ljudi). Tudi metode 
nanašanja so lahko zelo podobne; nekatere insekticide za zdravje ljudi po direktivi o 
biocidnih pripravkih se škropi z uporabo letal, ravno tako kot nekatera fitofarmacevtska 
sredstva. Nekatera sredstva za zatiranje škodljivcev se uporabljajo v zaprtih prostorih (npr. 
repelenti), zato so jim ljudje lahko neposredno izpostavljeni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 96
Člen 2, odstavek 1

1. Ta direktiva se uporablja za pesticide v 
obliki fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet.

1. Ta direktiva se uporablja za pesticide v 
obliki fitofarmacevtskih sredstev, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. […] o dajanju 
fitofarmacevtskih proizvodov v promet za 
uporabo v kmetijstvu in izven njega.

Or. fr

Obrazložitev

Ukrepi morajo veljati za uporabo v kmetijstvu in izven njega.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 97
Člen 2, odstavek 2
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2. Ta Direktiva se uporablja brez vpliva na 
drugo ustrezno zakonodajo Skupnosti.

2. Ta Direktiva se uporablja brez vpliva na 
drugo ustrezno zakonodajo Skupnosti in 
nacionalne davčne ukrepe za spodbujanje 
uporabe trajnostnih pesticidov.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice morajo obdržati možnost, da lahko na svojo željo z davčnimi instrumenti 
spodbujajo bolj trajnostno uporabo pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 98
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko zagotovijo 
subvencije ali sprejmejo davčne ukrepe za 
spodbujanje uporabe bolj trajnostnih 
sredstev za varstvo pridelka. Med drugim 
lahko uvedejo dajatev na pesticide za vsa 
sredstva razen za nekemična.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice morajo obdržati možnost, da lahko na svojo željo z davčnimi instrumenti 
spodbujajo bolj trajnostno uporabo pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 99
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. Določbe te direktive državam članicam 
ne preprečujejo uporabe previdnostnega 
načela pri omejevanju ali prepovedi 
pesticidov.

Or. da
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 100
Člen 3, točka (b)

(b) „poklicni uporabnik“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki uporablja 
pesticide v okviru svoje poklicne dejavnosti, 
vključno z upravljavci, tehniki, zaposlenimi 
ter samozaposlenimi v kmetijskem ali 
nekmetijskem sektorju;

(b) „ uporabnik“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki uporablja pesticide v 
okviru svoje dejavnosti, vključno z 
upravljavci, tehniki, zaposlenimi ter 
samozaposlenimi v kmetijskem ali 
nekmetijskem sektorju; Med uporabnike 
sodijo tudi igrišča za golf, teniški klubi in 
drugi centri za prostočasne dejavnosti, 
občine s svojimi parki ter javni objekti, kot 
so parkirišča, ceste, železniška 
infrastruktura itd.
(Predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo, zato so potrebne 
tehnične prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. de

Obrazložitev

Angleško besedilo uporablja izraz "professional user" (poklicni uporabnik), kar je v nemščino 
nepravilno prevedeno kot "gewerblicher Anwender" (gospodarski uporabnik). Direktiva ne bi 
smela biti usmerjena samo na kmete, ampak bi morala zajemati tudi druge uporabnike 
fitofarmacevtskih sredstev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 101
Člen 3, točka (d)

(d) „svetovalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki nudi nasvete o uporabi 
pesticidov, vključno z zasebnimi 
samozaposlenimi svetovanji, trgovskimi 
zastopniki, proizvajalci živil ali prodajalci 
na drobno, če je to primerno;

(d) svetovalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki ima raven izobrazbe in 
usposabljanja, ki jo zahtevajo države 
članice, da tej osebi dovolijo svetovanje o 
uporabi pesticidov v okviru uporabe, ki jo 
dovoli država, kjer se fitofarmacevtsko 
sredstvo proizvede, in v okviru mejnih 
vrednosti ostankov, kot jih določi Skupnost.

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 102
Člen 3, točka (e)

(e) „naprava za nanašanje pesticidov“ 
pomeni vsako napravo, oblikovano posebej
za nanašanje pesticidov ali proizvodov, ki 
vsebujejo pesticide;

(e) „naprava za nanašanje pesticidov“ 
pomeni vsako napravo, ki se uporablja za 
nanašanje pesticidov ali proizvodov, ki 
vsebujejo pesticide;

Or. nl

Obrazložitev

Ni nujno, da je naprava posebej oblikovana za varstvo pridelka, če se jo za to uporablja, zato 
je treba besedilo spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 103
Člen 3, točka (g)

(g) „škropljenje z uporabo letal“ pomeni 
vsako nanašanje pesticidov z letalom ali 
helikopterjem;

(g) „škropljenje z uporabo letal“ pomeni 
vsako nanašanje pesticidov z zračnim 
plovilom;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev "škropljenja z uporabo letal" ne zajema vseh možnosti nanašanja 
pesticidov iz zraka. Pesticide je mogoče nanašati tudi z drugimi zračnimi plovili in ne le z 
letali ali helikopterji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 104
Člen 3, točka (h)

(h) „celostno zatiranje škodljivcev“ pomeni 
celostno zatiranje škodljivcev, kot je 
določeno v Uredbi (ES) št. […];

črtano

Or. pl
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Obrazložitev

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 105
Člen 3, točka (i a) (novo)

(ia) "nekemične metode varstva rastlin ter 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki" pomenijo uporabo tehnik za 
zatiranje škodljivcev in upravljanje, ki 
nimajo kemičnih lastnosti. Nekemične 
metode varstva rastlin ter zatiranja 
škodljivcev in upravljanja s pridelki 
vključujejo kolobarjenje, fizično in 
mehansko zatiranje ter uporabo naravnih 
plenilcev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 106
Člen 3, točka (i a) (novo)
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(ia) "nekemične metode varstva rastlin ter 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki" pomenijo uporabo tehnik za 
zatiranje škodljivcev in upravljanje, ki ne 
posegajo po kemičnih lastnostih. 
Nekemične metode varstva rastline ter 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki vključujejo kolobarjenje, fizično in 
mehansko zatiranje ter uporabo naravnih 
plenilcev.

Or. en

Obrazložitev

Edina prava rešitev za odpravo škodljivih vplivov pesticidov na zdravje ljudi, živali, 
prostoživeče živali ter okolje je preprečevalni in resnično trajnostni pristop, ki daje prednost 
nekemičnim metodam varstva rastlin ter zatiranja škodljivcev in upravljanja s pridelki. To bi 
bilo bolj v skladu s cilji trajnostnega varstva rastlin, saj uporabe zapletenih kemikalij za 
uničevanje rastlin, žuželk in drugih oblik življenja ni mogoče označiti za trajnostno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 107
Člen 3, točka (i a) (novo)

ia) "pogostost nanašanja" je kazalec rabe, 
ki kaže, kolikokrat v povprečju se lahko na 
določenem kmetijskem zemljišču uporabi 
predpisan odmerek, izračuna pa se na 
osnovi skupne količine vsakega prodanega 
pesticida.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 108
Člen 3, točki (i a) in (i b) (novo)

(ia) "zmanjšanje uporabe" pomeni 
zmanjšanje nanosa pesticidov in ni nujno 
odvisno od količine; 
(ib) "indeks pogostosti uporabe" temelji na 
točno določenem običajnem odmerku 
aktivne snovi na hektar, potrebne za 
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uporabo proti ustreznem škodljivcem. 
Indeks torej ni nujno odvisen od količine in 
se lahko uporablja za ocenjevanje 
zmanjševanja uporabe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 109
Člen 4, naslov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov

Nacionalni akcijski načrti za preprečevanje 
tveganj za zdravje in okolje, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od pesticidov ter 
za spodbujanje in pospeševanje sprejetja 
nekemičnih možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pri zdravju ljudi je treba vplive odpraviti in ne zgolj zmanjšati. Državam članicam mora biti 
jasno, da so nacionalni akcijski načrti namenjeni preprečevanju tako zdravstvenih kot 
okoljskih tveganj rabe pesticidov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 110
Člen 4, naslov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov na 
najnižjo možno raven

Or. nl

Obrazložitev

Negativne vidike rabe pesticidov je treba zmanjšati na najnižjo možno raven.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 111
Člen 4, naslov in odstavek - 1 (novo)
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Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in odvisnosti od pesticidov

Nacionalni akcijski načrti za zmanjševanje 
tveganj in rabe pesticidov 

-1. Države članice v roku enega leta 
sprejmejo izhodiščno poročilo, da 
ugotovijo, katere so nacionalne težnje pri 
uporabi pesticidov in z njimi povezana 
tveganja, ter opredelijo prednostna 
področja in pridelke, ki jih je treba 
obravnavati v nacionalnem akcijskem 
načrtu. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 112
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice po posvetu s kmečkimi 
zvezami, okoljskimi organizacijami, 
industrijo in drugimi zainteresiranimi 
stranmi sprejmejo nacionalne akcijske 
načrte za določanje ciljev, ukrepov in 
časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov ter posebne 
nacionalne, regionalne in lokalne pogoje.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 113
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, kazalcev
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
uporabe in tveganj, vključno z nevarnostmi, 
in odvisnosti od pesticidov od začetnega 
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leta. Pri določanju nacionalnih ciljev 
države članice upoštevajo cilj EU o 50-
odstotnem zmanjšanju uporabe v desetih 
letih od začetnega leta in že veljavne 
nacionalne cilje zmanjšanja.

Or. en

Obrazložitev

V EU je prekomerna raba pesticidov zelo visoka in s tem tudi možnost prihranka, tako z 
gospodarskega kot okoljskega vidika. Kljub različnim prizadevanjem držav članic za 
zmanjšanje uporabe pesticidov ni mogoče vsiliti skupnega cilja zmanjševanja. Države članice 
naj zato določijo lastne cilje zmanjševanja, ki bodo upoštevali skupni cilj EU o 50-odstotnem 
zmanjšanju in zagotovili njegovo izpolnjevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 114
Člen 4, odstavek 1, prvi pododstavek

Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

Države članice po posvetu s kmečkimi 
zvezami in združenji vinogradnikov, 
okoljevarstvenimi organizacijami ter 
predstavniki industrije in drugih panog 
sprejmejo nacionalne akcijske načrte za 
določanje ciljev, ukrepov in časovnih 
razporedov za zmanjševanje tveganj, 
vključno z nevarnostmi, in odvisnosti od 
pesticidov.

Or. fr

Obrazložitev

Pri oblikovanju učinkovitih in realističnih nacionalnih akcijskih načrtov morajo sodelovati 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 115
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1a (novo)

Nacionalni akcijski načrti zajemajo 
celostno zatiranje škodljivcev, kot je 
opredeljeno v členu 13, pri čemer imajo 



PE 388.389v01-00 54/171 AM\662795SL.doc

SL

prednost ukrepi za nekemično varstvo 
rastlin.

Or. nl

Obrazložitev

Treba je spodbujati celostno varstvo rastlin.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 116
Člen 4, odstavek 1

Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive predstavijo poročilo 
o težnjah in težavah pri uporabi pesticidov 
ter v njem opredelijo kazalce in cilje 
zmanjšanja tveganj in uporabe pesticidov.
Države članice v dveh letih sprejmejo 
nacionalne akcijske načrte za uresničitev 
obveznega količinskega cilja o 25-
odstotnem zmanjšanju pogostosti rabe 
pesticidov na evropsko raven v petih letih 
od referenčnega leta in pri tem upoštevajo 
že veljavne cilje zmanjševanja.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Letna vrednost, ki služi za referenco pri 
izračunu zmanjšanja uporabe pesticidov, 
mora ustrezati povprečni rabi v treh 
koledarskih letih pred začetkom veljavnosti 
te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Količinski cilji zmanjševanja so obvezni sestavni del vsakega programa zmanjševanja 
tveganj. Nacionalni akcijski načrti držav članic bi morali vsebovati jasne cilje in časovne 
načrte zmanjševanja uporabe pesticidov. Treba je določiti cilj zmanjšanja indeksa pogostosti 
uporabe za 25 % v petih letih in za 50 % v desetih letih. Indeks pogostosti uporabe je kazalec 
okoljske obremenitve, ki kaže, kolikokrat se na določenem kmetijskem zemljišču lahko uporabi 
predpisan odmerek.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 117
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice sprejmejo in takoj izvajajo 
nacionalne akcijske načrte za določanje 
ciljev, kazalcev in časovnih razporedov za 
zmanjševanje uporabe in tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od pesticidov od 
začetnega leta.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
zdravstvene, socialne, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov. 
Minimalne zahteve za nacionalne akcijske 
načrte so naštete v pisnih smernicah 
Priloge IIb.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje potrebo po jasnih kazalcih in ciljih v nacionalnih akcijskih 
načrtih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 118
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov. 

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje in s 
tem odpravo tako zdravstvenih kot 
okoljskih tveganj, vključno z nevarnostmi, 
in odvisnosti od pesticidov ter za 
spodbujanje splošnega sprejetja 
nekemičnih možnosti za varstvo rastlin.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
zdravstvene, socialne, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov ter vse 



PE 388.389v01-00 56/171 AM\662795SL.doc

SL

pomembne zainteresirane strani.

Or. en

Obrazložitev

Previdnostni pristop s široka uporaba zares trajnostnih nekemičnih metod varstva rastlin, 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s pridelki je edina prava rešitev za odpravo škodljivih 
vplivov pesticidov na zdravje ljudi in živali ter okolje. To bi bilo v skladu s cilji trajnostnega 
varstva pridelkov. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Margrete Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 119
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev in 
kazalcev za zmanjševanje tveganj in 
uporabe pesticidov v petih oziroma desetih 
letih od začetnega leta. Cilj EU je 25-
odstotno zmanjšanje pogostosti uporabe v 
petih letih od začetnega leta in 50-odstotno 
zmanjšanje v desetih letih. Države članice 
določijo nacionalne cilje in pri tem 
upoštevajo cilj EU ter že veljavne 
nacionalne cilje zmanjševanja. 

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
zdravstvene, socialne, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov. 
Minimalne zahteve za nacionalne akcijske 
načrte so naštete v Prilogi IIb.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja jasne časovne načrte za oblikovanje nacionalnih okoljskih načrtov. 
Poleg tega so količinski cilji zmanjševanja pomemben sestavni del vsakega programa 
zmanjševanja tveganj/uporabe. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-
Schoepges, Ambroise Guellec in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 120
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice sprejmejo in takoj izvajajo
nacionalne akcijske načrte za določanje 
ciljev, ukrepov in časovnih razporedov za 
zmanjševanje tveganj, vključno z 
nevarnostmi, in odvisnosti od pesticidov. 
Nacionalni akcijski načrti vsebujejo vsaj:
(a) količinske cilje zmanjševanja rabe, 
izražene v indeksu pogostosti uporabe, za 
snovi, ki niso biološki pesticidi, in snovi z 
nizko stopnjo tveganja, določene v uredbi 
(...). Indeks pogostosti uporabe se prilagodi 
posebnim razmeram vsake države članice. 
Indeks pogostosti uporabe je treba takoj 
sporočiti Komisiji, da ga sprejme. Za 
aktivne snovi, ki vzbujajo veliko skrbi 
(opredeljene v členu 57 REACH), je cilj 
vsaj 50-odstotno zmanjšanje glede na 
indeks pogostosti uporabe, izračunan za 
leto 2005 do leta 2013, razen če lahko 
država članica dokaže, da je že dosegla 
primerljiv ali višji cilj na osnovi drugega 
referenčnega leta iz obdobja 1995-2004; 
(b) količinske cilje zmanjševanja rabe, 
izražene v prodanih količinah, za 
formulacije pesticidov, ki niso klasificirani 
kot strupeni ali zelo strupeni v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z 31. maja 1999 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov1.
Cilj je vsaj 50-odstotno zmanjšanje do leta 
2013 glede na leto 2005, razen če lahko 
država članica dokaže, da je že dosegla 
primerljiv ali višji cilj na osnovi drugega 
referenčnega leta iz obdobja 1995-2004.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
zdravstvene, socialne, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov.
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1 UL L 200, 30.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 121
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov ter za izvajanje 
ukrepov iz členov 5 in 16 te direktive.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, javnozdravstvene, ekonomske in 
okoljske vplive predvidenih ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nacionalne akcijske načrte z določbami okvirne direktive in 
omogoča analizo vpliva na javno zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 122
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov 
in časovnih razporedov za zmanjševanje
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov.

Države članice najkasneje v enem letu po 
začetku veljavnosti te direktive sprejmejo 
nacionalne akcijske načrte za določanje 
ciljev, ukrepov in časovnih razporedov za 
zmanjšanje tveganj na najnižjo možno 
raven, vključno z nevarnostmi, in odvisnosti 
od pesticidov ter za spodbujanje uporabe 
nekemičnih možnosti za varstvo pridelkov.
Cilji morajo biti v skladu z določbami 
členov 4(1) in 16 Direktive 2000/60/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike1. 

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
socialne, ekonomske in okoljske vplive 
predvidenih ukrepov.

Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih 
akcijskih načrtov države članice upoštevajo 
zdravstvene, socialne, ekonomske in
okoljske vplive predvidenih ukrepov.
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. nl

Obrazložitev

Neželene učinke rabe pesticidov je treba zmanjšati na najnižjo možno raven. Pomembno je 
tudi, da nacionalni akcijski programi delno temeljijo na ciljih iz okvirne direktive o vodah. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 123
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

1a. Začetno leto je povprečna raba in 
tveganje v zadnjih treh koledarskih letih 
(od januarja do decembra) pred začetkom 
veljavnosti direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje potrebo po jasnih kazalcih in ciljih v nacionalnih akcijskih 
načrtih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská in Roberto 
Musacchio

Predlog spremembe 124
Člen 4, odstavek 1a (novo)

1a. Poleg splošnega cilja zmanjševanja 
rabe, merjenega z indeksom pogostosti 
uporabe, nacionalni akcijski načrti 
vsebujejo še posebne cilje zmanjševanja 
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rabe vsaj za naslednje snovi:
(a) za aktivne snovi, ki vzbujajo veliko skrbi 
(opredeljene v členu 57 REACH), je cilj 
vsaj 50-odstotno zmanjšanje glede na 
indeks pogostosti uporabe, izračunan za 
leto 2005 do leta 2013, razen če lahko 
država članica dokaže, da je že dosegla 
primerljiv ali višji cilj na osnovi drugega 
referenčnega leta iz obdobja 1995-2004; 
(b) za formulacije pesticidov, ki niso 
klasificirani kot strupeni ali zelo strupeni v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES, veljajo 
količinski cilji zmanjševanja rabe, izraženi 
v prodanih količinah. Cilj je vsaj 50-
odstotno zmanjšanje do leta 2013 glede na 
leto 2005, razen če lahko država članica 
dokaže, da je že dosegla primerljiv ali višji 
cilj na osnovi drugega referenčnega leta iz 
obdobja 1995-2004.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje potrebo po jasnih kazalcih in ciljih v nacionalnih akcijskih 
načrtih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 125
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

1a. Načrtovanje in izvajanje nacionalnih 
akcijskih načrtov sta upravičena do 
sredstev Skupnosti.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 126
Člen 4, odstavek 1 b (novo)

1b. Komisija vsaki dve leti pripravi poročilo 
o rezultatih izvajanja nacionalnih akcijskih 
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načrtov, s poudarkom na zmanjševanju 
tveganj v vseh državah članicah.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 127
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive. Komisija da 
nacionalne akcijske načrte in rezultate 
izvajanja na voljo javnosti prek svetovnega 
spleta.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni akcijski načrti bi morali biti javni in njihovo izvajanje pregledno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 128
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive. 

2. Države članice svoje sprejete nacionalne 
akcijske načrte predložijo Komisiji in 
drugim državam članicam v 18 mesecih od 
začetka veljavnosti te direktive. 

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj enkrat na dve leti in vse 
spremembe nacionalnih akcijskih načrtov se 
brez nepotrebnega odlašanja sporočijo 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevajoč tveganja uporabe pesticidov in njene kratkoročne in dolgoročne zdravju 
škodljive učinke ter ugotovitve Komisije, da so v veljavnem zakonodajnem okviru 
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pomanjkljivosti in da dejanska uporaba ni zadovoljivo obravnavana, bi morale države članice 
Komisijo in druge države članice obvestiti o sprejetih nacionalnih akcijskih načrtih v krajšem 
času kot treh letih. Nacionalne akcijske načrte je treba revidirati vsak enkrat na dve leti, da se 
spremljajo kakršne koli spremembe oziroma novosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott + Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 129
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v dveh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

Države članice v roku dveh let po začetku 
veljavnosti te direktive preučijo možnosti za 
kar največje zmanjšanje uporabe pesticidov 
na vseh glavnih pridelkih, tako da določijo 
metode in prakse, prilagojene posameznim 
pridelkom, v okviru celostnega zatiranja 
škodljivcev.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se sporočijo 
Komisiji in drugim državam članicam.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj vsake tri leta in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se sporočijo 
Komisiji in drugim državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Redna revizija nacionalnih akcijskih načrtov in izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev za 
vsak posamezen pridelek sta pomembna elementa za zmanjšanje uporabe in tveganj. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 130
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo svoje 
nacionalne akcijske načrte Komisiji in 
drugim državam članicam v treh letih od 
začetka veljavnosti te direktive.

2. Države članice v roku dveh let po začetku 
veljavnosti te direktive preučijo možnosti za 
kar največje zmanjšanje uporabe pesticidov 
na vseh pridelkih vseh kmetij, da se uvedejo 
posebne metode in prakse celostnega 
zatiranja škodljivcev.
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Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj na vsakih pet let in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Nacionalni akcijski načrti se pregledajo 
najmanj vsake tri leta in vse spremembe 
nacionalnih akcijskih načrtov se brez 
nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

Or. fr

Obrazložitev

Redna revizija nacionalnih akcijskih načrtov in določitev pravil celostnega zatiranja 
škodljivcev sta pomembna za učinkovito zmanjšanje uporabe pesticidov in z njo povezanih 
tveganj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 131
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2 a (novo)

2a. Komisija ustvari spletni portal, prek 
katerega javnost obvešča o nacionalnih 
akcijskih načrtih, morebitnih spremembah 
in pomembnih rezultatih izvajanja.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je spodbujati obveščanje javnosti in preglednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas in 

Frédérique Ries

Predlog spremembe 132
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

Javnost mora dejavno sodelovati pri načrtovanju, razvoju, izvajanju, delovanju, spremljanju 
in spreminjanju nacionalnih akcijskih načrtov, da bodo ti skladni z Direktivo 2003/35/ES, ki 
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ureja sodelovanje javnosti. (Caroline Lucas)

Javnost ima pravico biti obveščena o zadevah, ki se nanašajo na zdravje ljudi in okolje. 
Informacije o nacionalnih akcijskih načrtih morajo biti dostopne na spletni strani Evropske 
komisije. (Frédérique Ries)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 133
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice dajo informacije iz 
odstavka 2 na voljo javnosti prek spletne 
strani.

Or. fr

Obrazložitev

Javnost mora imeti dostop do tovrstnih informacij zaradi jasnosti in preglednosti ter da lahko 
sodeluje pri načrtovanju, reviziji in spremljanju nacionalnih akcijskih programov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 134
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 nacionalnih 
izhodiščnih poročil ter za pripravo in 
preoblikovanje nacionalnih akcijskih 
načrtov. Vse pomembne zainteresirane 
strani in širšo javnost se prosi za mnenje o 
vseh vidikih nacionalnih izhodiščnih 
poročil in nacionalnih akcijskih načrtov, 
vključno z načrtovanjem, razvojem, 
izvajanjem, delovanjem, spremljanjem in 
spreminjanjem. Zagotoviti je treba
uravnoteženo zastopanost zainteresiranih 
strani, vključno s tistimi, ki nosijo škodljive 
posledice uporabe pesticidov.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovi sodelovanje javnosti pri pripravi nacionalnih izhodiščnih poročil in 
nacionalnih akcijskih načrtov, ki so v skladu z Direktivo 2003/35/ES, ki ureja sodelovanje 
javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 135
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. Vse 
pomembne zainteresirane strani in širšo 
javnost se prosi za mnenje o vseh vidikih 
nacionalnih akcijskih načrtov, vključno z 
načrtovanjem, razvojem, izvajanjem, 
delovanjem, spremljanjem in 
spreminjanjem. Zagotoviti je treba 
uravnoteženo zastopanje zainteresiranih 
strani, vključno s tistimi, ki nosijo škodljive 
posledice uporabe pesticidov, kot npr. 
predstavniki prebivalcev podeželja in 
njihovih skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba pojasniti zahteve za sodelovanje javnosti pri pripravi, delovanju 
in spreminjanju nacionalnih načrtov, če naj bodo skladni z Direktivo 2003/35/ES, ki ureja 
sodelovanje javnosti. Pri vseh vidikih nacionalnih akcijskih načrtov morajo sodelovati vse 
pomembne zainteresirane strani, vključno s predstavniki prebivalcev podeželja, kmetov 
(ekoloških in konvencionalnih), proizvajalci pesticidov, okoljevarstvenimi skupinami in zvez 
potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 136
Člen 4, odstavek 4

4. Določbe o sodelovanju javnosti, kakor so 
določene v členu 2 Direktive 2003/35/ES, se 

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

uporabljajo za pripravo osnovnih 
nacionalnih poročil ter za pripravo in 
preoblikovanje nacionalnih akcijskih 
načrtov. Pristojni organi opravijo postopek 
javnega posvetovanja, v katerem sodelujejo 
predstavniki zvez potrošnikov in 
okoljevarstvenih organizacij.

Or. fr

Obrazložitev

Sodelovanje javnosti mora biti kar se da široko in ne sme zajemati zgolj proizvajalcev 
pesticidov in uporabnikov, temveč tudi zveze potrošnikov in okoljevarstvene organizacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 137
Člen 4, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Kmetijske organizacije, organizacije 
vinarjev in vinogradnikov ter 
okoljevarstvene organizacije, industrija in 
druge panoge utrezno in učinkovito 
sodelujejo pri spremninjanju načrtov.

Or. fr

Obrazložitev

Pri oblikovanju učinkovitih in realističnih nacionalnih akcijskih načrtov morajo sodelovati 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 138
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Države članice morajo za uvedbo 
nacionalnih akcijskih načrtov določiti 
mehanizem financiranja iz naslova davkov 
ali dajatev na pesticide.

Or. fr
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Obrazložitev

V nekaterih evropskih državah se je sistem davkov in dajatev izkazal kot dober način za 
zmanjšanje uporabe pesticidov in bi jih bilo treba uvesti po celi EU. Ti sistemi bi morali 
zagotoviti financiranje ukrepov zmanjšanja uporabe pesticidov in z njo povezanih tveganj v 
okviru nacionalnih akcijskih načrtov ter učinkovit sistem spremljanja in poročanja o 
rezultatih teh načrtov. Države članice bi morale imeti možnost izbrati sistem, ki najbolj 
ustreza njihovim potrebam.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 139
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Države članice v sodelovanju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi 
povečajo svoja prizadevanja za spremljanje 
in preprečevanje nezakonite rabe 
fitofarmacevtskih sredstev.
Države članice redno poročajo o pregledih 
nezakonite uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Popolno izvajanje in uveljavljanje obstoječih pravnih zahtev je osnovni pogoj trajnostne rabe 
fitofarmacevtskih sredstev. Nacionalne oblasti bi torej morale strožje uveljavljati obstoječo 
zakonodajo in učinkoviteje uporabljati obstoječe zahteve spremljanja in uveljavljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 140
Člen 4 a (novo)

4a. Države članice zagotovijo ustrezna 
sredstva za izvajanje nacionalnih akcijskih 
načrtov, ki jih lahko zagotovijo iz dajatev 
na pesticide.

Or. en
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Obrazložitev

V številnih evropskih državah se je davek/dajatev na pesticide izkazal za uspešen način za 
financiranje ukrepov za zmanjšanje uporabe pesticidov in bi ga bilo treba uporabljati v vseh 
državah kot orodje za financiranje ukrepov v okviru nacionalnih akcijskih načrtov, vključno z 
učinkovitim spletnim sistemom spremljanja in obveščanja. Države članice bi morale imeti 
možnost izbirati med različnimi sistemi davkov/dajatev in izbrati tistega, ki najbolj ustreza 
njihovim potrebam. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 141
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja.

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
izobraževanja v vseh državah članicah ter 
da se določijo minimalne zahteve celo 
Skupnost.

Or. pl

Obrazložitev

Z uvedbo minimalnih zahtev bi se povečali standardi usposabljanja in spodbudila bi se 
izmenjava izkušenj med uporabniki iz različnih držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 142
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja.

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja, vključno z rednim 
posodabljanjem informacij, ki so na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Onesnaževanje okolja in kmetijskih pridelkov s pesticidi je velikokrat povezano z neznanjem. 
Poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci morajo imeti na voljo vse ustrezne informacije. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 143
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
usposabljanja.

1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznega 
izobraževanja ali usposabljanja, ki ustreza 
njihovi stopnji in dejanski vlogi v celostnem 
zatiranju škodljivcev.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 144
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Države članice v primeru kmetij, podobnih 
mikropodjetjem, ali vinskih kleti zagotovijo, 
da ima oseba, ki je pri njih zaposlena kot 
poklicni uporabnik iz člena 3(b), dostop to 
tovrstnega usposabljanja. 

Or. fr

Obrazložitev

V primeru mikropodjetij ni smiselno, da bi se usposabljanja udeležili vsi zaposleni in tudi 
vodstvo. To je nujno le za enega.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 145
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice zagotovijo, da se 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci zavedajo obstoja in tveganosti 
nezakonitih (ponarejenih) 
fitofarmacevtskih sredstev in da so ustrezno 
usposobljeni, da takšna sredstva 
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prepoznajo.

Or. en

Obrazložitev

Ponarejanje fitofarmacevtskih sredstev in nezakonita trgovina z njimi je v Evropi velik 
problem. Pri reševanju tega problema je ozaveščanje poklicnih uporabnikov in distributerjev 
zelo pomembno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 146
Člen 5, odstavek 2

2. V roku 2 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice oblikujejo sisteme potrdil za 
zagotavljanje dokazov prisotnosti za celotno 
obliko usposabljanja, ki pokriva najmanj 
področja, navedena v Prilogi I.

2. V roku treh let od datuma iz člena 20(1) 
države članice oblikujejo sisteme potrdil za 
zagotavljanje dokazov, da je bilo 
pridobljeno znanje, ki pokriva najmanj 
področja, navedena v Prilogi I.

V sistemu so opredeljeni pogoji za izdajo in 
odvzem potrdil, ki veljajo največ pet let.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža potrebo po roku, ki bi bil skladen z rokom za uvedbo nacionalnih 
akcijskih načrtov. Omogoča, da se lahko določijo pogoji za izdajo in odvzem potrdil (katerih 
veljavnost je omejena na pet let).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 147
Člen 5, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Potrdilo, izdano udeležencu usposabljanja, 
ki je poklicni uporabnik iz kmetije, podobne 
mikropodjetju, ali vinske kleti, velja za to 
kmetijo ali vinsko klet, zlasti v povezavi z 
določbami iz člena 6(2). 

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 148
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

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi črtanja odstavkov 2 in 3 člena 18.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 149
Člen 5, odstavek 3

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

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 18(3) spremeni Prilogo I za 
prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu 
napredku. Posledično in če pristojne 
nacionalne oblasti to zahtevajo, imetniki 
potrdil iz odstavka 2 svoje usposabljanje 
posodobijo.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Caroline Lucas

Predlog spremembe 150
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 

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 kot tudi 
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zvezi z uporabo pesticidov. informacije o zdravstvenih in okoljskih 
tveganjih ter možnih škodljivih vplivih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 151
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. fr

Obrazložitev

Področje uporabe potrdil je treba razširiti tudi na prodajalce vseh pesticidov in ne zgolj tistih 
strupenih ali zelo strupenih. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman + Caroline Lucas in Irena Belohorská 

Predlog spremembe 152
Člen 6, odstavek 3, pododstavek 1

3. Države članice zahtevajo od 
distributerjev, ki dajejo v promet pesticide 
za nepoklicno uporabo, da zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s tveganji 
uporabe pesticidov, zlasti o nevarnostih, 
izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, 
ravnanju in nanašanju kot tudi odlaganju. 

3. Države članice zahtevajo od 
distributerjev, ki dajejo v promet pesticide 
za nepoklicno uporabo, da zagotovijo 
splošne informacije v zvezi s tveganji 
uporabe pesticidov in njihovega škodljivega 
vpliva na okolje in zdravje, zlasti o 
nevarnostih, izpostavljenosti, pravilnem 
shranjevanju, ravnanju in nanašanju kot tudi 
odlaganju. 

Or. en



AM\662795SL.doc 73/171 PE 388.389v01-00

SL

Obrazložitev

Uporabniki pesticidov, tako poklicni kot nepoklicni, morajo biti v celoti obveščeni o 
nevarnosti uporabe pesticidov in s tem povezanih možnih škodljivih vplivov na zdravje in 
okolje (Davies in drugi + Hennicot-Schoepges in drugi).

Vsak uporabnik pesticidov, tako poklicni kot nepoklicni, mora biti v celoti obveščen o 
nevarnosti uporabe pesticidov in s tem povezanih možnih škodljivih vplivov na zdravje in 
okolje (Lucas + Belohorska).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos 

in Anders Wijkman 

Predlog spremembe 153
Člen 6, odstavek 3, pododstavek 2

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 4
let od datuma iz člena 20(1).

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 
dveh let od datuma iz člena 20(1).

Or. en

Obrazložitev

Glede na pomen ustreznega obveščanja vsakega uporabnika pesticidov obdobje štirih let od 
datuma iz člena 20(1) ni primerno za uvedbo ukrepov iz odstavkov 1 in 2 in ga je treba 
skrajšati na dve leti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 154
Člen 6, odstavek 3, pododstavek 2

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 4
let od datuma iz člena 20(1).

Ukrepi iz členov 1 in 2 se sprejmejo v roku 
enega leta od datuma iz člena 20(1).

Or. en

Obrazložitev

Glede na pomen ustreznega obveščanja vsakega uporabnika pesticidov obdobje štirih let od 
datuma iz člena 20(1) ni primerno za uvedbo ukrepov iz odstavkov 1 in 2 in ga je treba 
skrajšati na eno leto. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 155
Člen 6, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice zagotovljajo uporabo 
veljavnih ukrepov pregleda in uporabe, da 
nezakonita (ponarejena) fitafarmacevstka 
sredstva ne bi bila na prodaj.

Or. en

Obrazložitev

Boljše uveljavljanje obstoječe zakonodaje je nujno za reševanje problema ponarejanja in 
nezakonite trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 156
Člen 7

Programi ozaveščanja Programi obveščanja
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 
programe obveščanja ter razpoložljivost 
informacij za širšo javnost o prednostih in 
slabostih uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je bistvena za proizvodnjo visokokakovostnih živil in 
krme. Fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo tudi pri ekološkem kmetovanju. Programi 
obveščanja bi morali poudariti prednosti in slabosti fitofarmacevtskih sredstev in morebitnih 
alternativ.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 157
Člen 7
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Programi ozaveščanja Pregledi naprav za nanašanje pesticidov
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 za nanašanje pesticidov in metod nanašanja, ki zajema 
tudi informacije o vplivih pesticidov ali nekemičnih možnosti na okolje in zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 158
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 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za širšo 
javnost, zlasti v zvezi z njihovim vplivom 
(negativnim učinkom) na zdravje ljudi in 
okolje ter nekemičnimi možnostmi.

Or. pl

Obrazložitev

Uporaba pesticidov lahko povzroči neželene škodljive stranske učinke na zdravje ljudi, zlasti 
otroke, nosečnice in zarodke, ter okolje (tla, zrak, voda). Zato mora biti javnost o njih 
obveščena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 159
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 

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s fitofarmacevtskimi 
sredstvi in biocidi, za širšo javnost, pa tudi 
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zdravje in okolje ter nekemičnimi 
alternativami.

informacij o ostankih pesticidov v 
kmetijskih proizvodih.

Or. en

Obrazložitev

Pesticidi imajo več škodljivih učinkov, javnost pa bi morala biti s tem seznanjena v največji 
možni meri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 160
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 
programe obveščanja ter razpoložljivost 
informacij za širšo javnost o prednostih, 
tveganjih in možnih učinkih uporabe
fitofarmacevtskih sredstev na zdravje in 
okolje. Poleg tega se zagotovijo informacije 
o vlogi fitofarmacevtskih sredstev v 
kmetijstvu in pri pridelavi hrane, odgovorni 
uporabi teh sredstev ter nekemičnih 
možnostih.

Or. de

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da predlagani programi obveščanja in 
ozaveščanja javnosti ne bi obravnavali samo tveganj, povezanih z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ti so v tem trenutku namreč v središču javne pozornosti. Namesto tega, kot je 
predlagano, bi moral biti cilj zagotoviti objektivne informacije o potrebnosti uporabe teh 
sredstev, načinih njihove trajnostne rabe in njihovi pomembnosti za sodobno pridelavo hrane.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas + Glenis Willmott in Dan Jørgensen

Predlog spremembe 161
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 

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

za zdravje in okolje, kratkoročnimi in 
dolgoročnimi škodljivimi učinki ter 
nekemičnimi možnostmi.

Or. en

Obrazložitev

Javnost mora biti obveščena o tveganjih za zdravje in okolje, o kratkoročnih in dolgoročnih 
škodljivih učinkih, povezanih z uporabo pesticidov, ter o razpoložljivih nekemičnih možnostih. 
Tako bi lahko ljudje imeli dovolj informacij, da bi se z dovolj znanja in podatki odločali in 
ravnali pri varovanju svojega zdravja in okolja okrog njih.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Esther De Lange

Predlog spremembe 162
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 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
nepristranskih informacij, povezanih s 
pesticidi, za širšo javnost.

Or. nl

Obrazložitev

Programi ozaveščanja bi morali nuditi informacije o prednostih in slabostih fitofarmacevstkih 
sredstev in morebitnih možnosti. Besedilo kot tako je preveč enostransko prikazuje tveganja 
in nevarnosti. Proizvodi za varstvo pridelkov npr. omogočajo učinkovitejšo rabo kmetijskih 
zemljišč.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
Wijkman

Predlog spremembe 163
Člen 7

Programi ozaveščanja Programi ozaveščanja, spremljanja in 
raziskav

Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za širšo 

1. Države članice spodbujajo in omogočajo 
programe ozaveščanja ter razpoložljivost 
informacij, povezanih s pesticidi, za širšo 



PE 388.389v01-00 78/171 AM\662795SL.doc

SL

javnost, zlasti v zvezi z njihovimi učinki na 
zdravje in okolje ter nekemičnimi 
alternativami.

javnost, zlasti v zvezi z njihovimi akutnimi 
in dolgotrajnimi učinki na zdravje in okolje,
nevarnostmi ter nekemičnimi možnostmi.
2. Države članice vzpostavijo obvezne 
sisteme za zbiranje informacij o pojavljanju 
akutne in kronične zastrupitve s pesticidi, 
zlasti med upravljavci pesticidov, delavci, 
prebivalci in vsemi drugimi skupinami, ki 
so pesticidom redno izpostavljene. 
3. Države članice redno spremljajo in 
zbirajo informacije o indikatorskih vrstah, 
izpostavljenih pesticidom, in o pesticidih v 
okolju, npr. v sladki in morski vodi, prsti in 
zraku, ter o tem redno poročajo Komisiji. 
4. Države članice izvajajo dolgoročne 
raziskovalne programe o posebnih 
situacijah, ko se pesticidi povezujejo s 
posledicami za zdravje ljudi, vključno s 
študijami o močno ogroženih skupinah, 
biološki raznovrstnosti in kombiniranih 
učinkih.
5. Da bi spodbudili primerljivost 
informacij, Komisija v sodelovanju z 
državami članicami v treh letih od začetka 
veljavnosti te direktive oblikuje strateške 
smernice za spremljanje in merjenje 
učinkov uporabe pesticidov na zdravje ljudi 
in na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Programi ozaveščanja bi morali upoštevati tudi dolgotrajne učinke pesticidov na zdravje. 
Spremljanje in raziskovanje v državah članicah sta nujna za zbiranje informacij in merjenje 
zdravstvenih in okoljskih učinkov pesticidov. V EU se že uporablja sistem poročanja za 
ostanke pesticidov v živilih, ni pa sistema za spremljanje pojavov zastrupitve in okoljskih 
učinkov pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 164
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo preglede 1. Države članice zagotovijo preglede 
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naprav za nanašanje pesticidov in njihovega 
pribora za poklicno rabo v rednih intervalih.

naprav za nanašanje pesticidov in njihovega 
pribora za poklicno rabo v rednih intervalih, 
ki niso daljši od petih let.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je določiti največji možni časovni presledek za pregled škropilnic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 165
Člen 8, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo preglede 
naprav za nanašanje pesticidov in njihovega 
pribora za poklicno rabo v rednih intervalih.

1. Države članice zagotovijo obvezne 
preglede naprav za nanašanje pesticidov in 
njihovega pribora za poklicno rabo v rednih 
intervalih.

Za ta namen države članice ustanovijo 
sisteme za izdajo dovoljenj, ki so oblikovani 
tako, da omogočajo potrditev pregledov.

Za ta namen države članice ustanovijo 
obvezne sisteme za izdajo dovoljenj, ki so 
oblikovani tako, da omogočajo potrditev 
pregledov.

Or. pl

Obrazložitev

Varna uporaba pesticidov je izjemno pomembna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 166
Člen 8, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo preglede 
naprav za nanašanje pesticidov in njihovega
pribora za poklicno rabo v rednih intervalih.

1. Države članice uvedejo sisteme spodbud 
za zagotovljanje rednih pregledov naprav za 
nanašanje pesticidov in njihovega pribora za 
poklicno rabo.

Za ta namen države članice ustanovijo 
sisteme za izdajo dovoljenj, ki so oblikovani 
tako, da omogočajo potrditev pregledov.

Or. de
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Obrazložitev

Uporabnike bo o nujnosti pregledov naprav za nanašanje lažje prepričati s sistemom spodbud 
kot pa z obveznimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 167
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Ta člen ne velja za ročno opremo 
manjše prostornine, kot so nahrbtne 
škropilnice in odstranjevalniki plevela.

Or. en

Obrazložitev

Ker je veliko različnih škropilnic, od nahrbtnih do manjših traktorskih priključkov za 
zatiranje plevela, veljavna opredelitev opreme za nanašanje pesticidov pa zajema vse 
naprave, s katerimi se lahko nanašajo pesticidi, bi bili stroški in upravno breme za 
preskušanje ročnih škropilnic v velikem nesorazmerju s koristjo za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 168
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice lahko dovolijo izjeme k 
določbam v tem členu, če je upravno breme 
pregleda opreme nesorazmerno s stopnjo 
nevarnosti, povezane z njo.

Or. fr

Obrazložitev

Kadar gre za manjšo opremo, so lahko formalnosti pregleda nesorazmerne glede na 
nevarnost, ki jo predstavlja ta oprema.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 169
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1
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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, varnostne 
in okoljske zahteve.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s črtanjem Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 170
Člen 8, odstavek 3

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za 
poklicno rabo in njihov pribor pregledane 
najmanj enkrat in da se poklicno 
uporabljajo samo naprave za nanašanje 
pesticidov, katerih rezultat pregleda je bil 
pozitiven.

črtano

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti ta posebna določba ni potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 171
Člen 8, odstavek 3

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 
rezultat pregleda je bil pozitiven.

3. V roku 2 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 
rezultat pregleda je bil pozitiven. Obvezni 
pregledi morajo biti nato izvedeni vsaj 
enkrat letno, obstajati pa mora tudi 
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možnost naključnih pregledov. 

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje s pesticidi je nevarna dejavnost, zato je treba vso opremo za poklicno uporabo in 
naprave za nanašanje redno pregledovati, saj lahko na njih kadar koli pride do poškodb 
(čeprav so bile pred kratkim pregledane in so še dolgo pred naslednjim pregledom). Po 
začetnem pregledu, ki bi ga bilo treba opraviti dve leti po datumu, navedenem v členu 20(1), 
bi bilo treba zahtevati obvezno preskušanje vsaj enkrat letno, pa tudi možnost naključnih 
pregledov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 172
Člen 8, odstavek 3

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 
rezultat pregleda je bil pozitiven.

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 
rezultat pregleda je bil pozitiven. Obvezni 
pregledi si sledijo vsaj vsakih pet let.

Or. en

Obrazložitev

Poleg začetnega pregleda v roku petih let od datuma iz člena 20(1) bi morale obstajati 
določbe za nadaljne preglede vsakih pet let. Predlog Komisije tega ne omenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 173
Člen 8, odstavek 3

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 

3. V roku 5 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so obrati za 
pregled naprav za nanašanje pesticidov 
odobreni in se nahajajo na celotnem 
podeželju.
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rezultat pregleda je bil pozitiven.

V roku 7 let od datuma iz člena 20(1) 
države članice zagotovijo, da so bile vse 
naprave za nanašanje pesticidov za poklicno 
rabo in njihov pribor pregledane najmanj 
enkrat in da se poklicno uporabljajo samo 
naprave za nanašanje pesticidov, katerih 
rezultat pregleda je bil pozitiven.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 174
Člen 8, odstavek 4

4. Države članice imenujejo odgovorne 
organe za izvajanje pregledov in o tem 
obvestijo Komisijo.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Brezpredmetno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 175
Člen 8, odstavek 5

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s črtanjem Priloge II.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 176
Člen 9, odstavek 1

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

1. Države članice v skladu z odstavki 2 do 7
prepovejo škropljenje z uporabo letal.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 177
Člen 9, odstavek 1

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

1.  Države članice v skladu z določbami iz 
odstavkov 2 do 5 dovolijo škropljenje z 
uporabo letal.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 178
Člen 9, odstavek 1

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

1. Države članice prepovejo vsako 
škropljenje z uporabo letal.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je ugotovila, da škropljenje z uporabo letal lahko povzroči znatne škodljive vplive 
na zdravje ljudi in okolje, torej bi bilo treba škropljenje z uporabo letal v celoti prepovedati 
brez kakršnih koli odstopanj. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 179
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 

črtano
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dovoljeno.

Or. xm

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1). (Caroline Lucas)

Države članice ne morejo v naprej imenovati vseh pridelkov in zadevna območja ali določiti 
posebne pogoje za dovoljenje škropljenja z uporabo letal. Odstopanja se zato odobrijo v 
skladu s členom 9(4). (Christofer Fjellner)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 180
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.

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

a) območje, kjer se izvaja škropljenje z 
uporabo letal, s talnimi škropilnimi 
napravami zaradi reliefa ni dostopno, 
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).
Škropljenje z uporabo letal se ne sme 
izvajati, če:
a) dežuje,
b) piha veter s hitrostjo več kot 20 km/h,
c) so pridelki na nedostopnem ozemlju 
oddaljeni manj kot 200 m od naselij ali 
območij, kjer se izvajajo dejavnosti 
(gospodarske, trgovske ali prostočasne 
dejavnosti, parki in vrtovi),
d) so pridelki na nedostopnem ozemlju 
manj kot 150 m od kakršne koli javne ceste.

Or. fr
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Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 181
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, območja in posebne zahteve za 
nanašanje, kjer je lahko škropljenje z 
uporabo letal dovoljeno.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 182
Člen 9, odstavek 3

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 183
Člen 9, odstavek 3

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

3. Države članice imenujejo organe, 
pristojne za registracijo, in o tem obvestijo 
Komisijo.
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 184
Člen 9, odstavek 3

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

3. Države članice imenujejo organe, 
pristojne za nadzor nad škropljenjem z 
uporabo letal, in o tem obvestijo Komisijo.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 185
Člen 9, odstavek 4

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

črtano

(a) drugih izvedljivih 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;
(c) upravljavec, ki 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.
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1). (Caroline Lucas)

Škropljenje z uporabo letal bi bilo treba prepovedati brez odstopanj. (Margrete Auken and 
others)

V podporo splošni prepovedi brez odstopanj. (Kathy Sinnott)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 186
Člen 9, odstavek 4

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

4. Poklicni uporabnik, ki želi uporabiti 
pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 
predloži pristojnemu organu šest tednov 
pred načrtovanim obdobjem škropljenja 
obvestilo, v katerem so navedeni zadevno 
območje (natančna lokacija in obseg), vrsta 
zadevnega pridelka, vrsta uporabljenega 
pesticida, kmet, ki zahteva škropljenje, 
izvajalec škropljenja, vrsta in registracijska 
številka stroja/letala, kraj registracije in 
tudi načrtovano obdobje škropljenja.

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

Obdobje škropljenja ne sme presegati dveh 
koledarskih tednov.

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

Obvestilo vsebuje vsaj naslednje podatke o 
kmetu, ki zahteva škropljenje, in izvajalcu 
škropljenja z uporabo letal:  ime, naslov, 
telefonska številka in številka faksa, 
elektronski ter spletni naslov kmeta in 
izvajalca škropljenja z uporabo letal (če 
takšna spletna stran obstaja).

(c) upravljavec, ki 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.
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Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 187
Člen 9, odstavek 4

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, ekonomsko 
sprejemljivih 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 ali 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 okolja v bližini 
škropljenega območja.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 188
Člen 9, odstavek 4

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

4. Škropljenje z uporabo letal se lahko 
dovoli le pod naslednjimi 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 možnosti ni ali pa so 
prednosti glede zmanjšanih učinkov na 
zdravje in okolje v primerjavi s kopenskim 
nanašanjem pesticidov očitne;
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(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) upravljavec, ki 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.

(ca) treba je sprejeti vse potrebne ukrepe, 
da se zagotovi pravočasno opozarjanje
prebivalcev in drugih prisotnih oseb, ter za 
varstvo okolja v bližini škropljenega 
območja.

(cb) o škropljenju z uporabo letal se 
predhodno obvesti pristojni organ; kadar je 
primerno, ta organ izda dovoljenje za 
škropljenje. 

Or. fr

Obrazložitev

Odločitev o uvedbi dovoljenja ali postopka priglasitve je prepuščena državam članicam. V
vsakem primeru je škropljenje sprejemljivo le, če so izpolnjene določbe iz odstavka 4. Poleg 
tega je bil predlog Komisije po nepotrebnem birokratski.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 189
Člen 9, odstavek 4, točka (a)

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

Or. pl

Obrazložitev

Potrebno pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 190
Člen 9, odstavek 4, točke (a) – (c)
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(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 možnosti ni;

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

(ca) področje, ki ga je treba škropiti, ni v 
neposredni bližini javnih ali naseljenih 
območij in škropljenje n vpliva na zdravje 
prebivalcev ali drugih prisotnih. 

Or. en

Obrazložitev

V podporo splošni prepovedi škropljenja z uporabo letal z jasno opredeljenimi odstopanji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 191
Člen 9, odstavek 4, točka (b)

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

(b) uporabljeni pesticidi morajo biti izrecno 
dovoljeni za škropljenje z uporabo letal; 
snovi, klasificirane kot zelo strupene (R50) 
za vodne organizme, se ne dovolijo za 
škropljenje z uporabo letal.

Or. en

Obrazložitev

Snovi za škropljenje z uporabo letal je treba odobriti s posebno previdnostjo.   Onesnaženje 
vodnega okolja zaradi naplavin je treba čim bolj zmanjšati, zato se nekatere nevarne snovi ne 
bi smele uporabljati pri škropljenju z uporabo letal. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
Wijkman

Predlog spremembe 192
Člen 9, odstavek 4, točki (c a) in (c b) (novo)
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(ca) letalo je opremljeno z najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo za zmanjšanje 
odnašanja škropiva (npr. razpršilne šobe z 
majhnim odnašanjem škropiva)
(cb) socialno-ekonomske in okoljske koristi 
odtehtajo morebitne učinke na zdravje 
prebivalcev in drugih prisotnih  

Or. en

Obrazložitev

V podporo splošni prepovedi  z jasno opredeljenimi odstopanji.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies in Irena Belohorská

Predlog spremembe 193
Člen 9, odstavek 4, točka (c a) (novo)

(ca) ni vplivov na prebivalce in druge 
prisotne 

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja ne smejo biti dovoljena, če obstajajo negativni vplivi na zdravje prebivalcev ali 
drugih prisotnih. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 194
Člen 9, odstavek 5

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kakor pri obrazložitvi za člen 9, odstavek 4.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 195
Člen 9, odstavek 5

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. Pristojni organ sprejme sklep v zvezi z 
obvestilom o škropljenju z uporabo letal in 
ga nemudoma posreduje prijavitelju.  

Sklep v zvezi s škropljenjem z uporabo letal 
se nemudoma objavi na spletnih straneh 
pristojnega organa, njegovega matičnega 
ministrstva ali njegove matične uprave, 
ministrstva za kmetijstvo, okolje ali 
ekologijo ter ustrezne lokalne in regionalne 
uprave.
Objavi se na vidljiv in z lahkoto 
prepoznaven način v prostorih javne 
uprave, trgovin in podjetij v krajih, kjer bo 
potekalo škropljenje z uporabo letal.
Na območju okrog škropljenih polj, 
širokem en kilometer,  se postavijo znaki z 
navedbo obdobja škropljenja in polj ali 
področij, ki bodo škropljena.
Osebe, ki živijo na območju, navedenem v 
zgornjem pododstavku, se nemudoma 
obvesti o škropljenju, tako da se razdeli 
dokument, ki vsebuje informacije iz 
odstavka 4 in pogoje iz odstavka 2.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 196
Člen 9, odstavek 5

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

pesticide s škropljenjem z uporabo letal, 
mora pri pristojnem organu vložiti zahtevo, 
opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 4. Obvestilo 
vsebuje informacije o času škropljenja, 
količini in vrsti uporabljenih pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Javnost se popolnoma obvesti o času škropljenja ter količini in vrsti uporabljenih pesticidov, 
da bi se lahko zaščitila pred tveganjem izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 197
Člen 9, odstavek 6

6. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvi za člen 9, odstavek 4.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman in Anders Wijkman

Predlog spremembe 198
Člen 9, odstavek 6

6. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.

6. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih ter jo dajo na voljo 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi dajo na voljo informacije in javnost mora imeti dostop do njih. (Frédérique 
Ries)
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann
Predlog spremembe 199

Člen 9, odstavek 6

6. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih.

6. Poklicni uporabniki obvestijo pristojni 
organ v treh dneh o izvedbi škropljenja z 
uporabo letal. 

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 200
Člen 9, odstavek 6 a (novo)

6a. Pristojni organi hranijo evidenco o 
odobrenih odstopanjih pet let po datumu 
obvestila o škropljenju z uporabo letal.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9(1).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken in Hiltrud 
Breyer

Predlog spremembe 201
Člen 9 a (novo)

Člen 9a
Škropljenje tal

Kmetje prek centraliziranega sistema 
obveščanja ali sporočanja obvestijo, preden 
se proizvod uporabi, vse sosede, ki bi lahko 
bili izpostavljeni zanašanju škropiva in ki 
so zahtevali, da se jih obvesti. 
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Or. en

Obrazložitev

V predhodnem členu o škropljenju z uporabo letal so navedene določbe za opozarjanje 
prebivalcev in drugih prisotnih. Podobne določbe je treba določiti za škropljenje tal, da se 
opozori prebivalce. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 202
Člen 10

Člen 10
Posebni ukrepi za varovanje vodnega 
okolja
1. Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles 
daje prednost:
(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju,
(b najučinkovitejšim tehnikam nanašanja, 
vključno z uporabo naprav za nanašanje z 
majhnim odnašanjem škropiva.
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.
Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja.
3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, vsaj tistih, 
ki se nanašajo na pokončne pridelke, 
vključno z nasadi, vinogradi in hmeljem, ki 
so v neposredni bližini vodotoka.
4. Države članice zagotovijo, da se 
nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je 
mogoče, ali odpravi, če je to primerno, na 

črtano
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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. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 203
Člen 10, odstavek 1, uvod

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

1. Države članice v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles daje 
prednost:

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 204
Člen 10, odstavek 1, uvod

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 teles s pitno vodo, daje prednost:

Or. pl

Obrazložitev

Viri pitne vode so temeljnega pomena za družbo. Zato je treba telesa s pitno vodo posebno 
varovati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 205
Člen 10, odstavek 1, uvod

1. Države članice zagotovijo, da se pri 
uporabi pesticidov v bližini vodnih teles daje 

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

Or. nl

Obrazložitev

Vodna telesa, namenjena uporabi za  pitno vodo, zahtevajo posebno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Glenis Willmott in Werner Langen

Predlog spremembe 206
Člen 10, odstavek 1, uvod in točka (a)

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 in
zlasti vodnih teles, ki se uporabljajo za 
pitno vodo, daje prednost:

(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju,

(a) proizvodom, ki ne predstavljajo visokega 
tveganja za onesnaženje vodnega okolja

Or. xm

Obrazložitev

Vodna telesa, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, je treba posebno varovati, da se 
zagotovi možnost doseganja ciljev iz člena 7 okvirne direktive o vodah v zvezi z varstvom 
vodnih teles, namenjenih pridobivanju pitne vode, ter vrednosti 0,1 mikrograma/liter, kot je 
določena v direktivi o pitni vodi.  (Dan Jørgensen in drugi)

Vodna telesa, ki se uporabljajo za pitno vodo, je treba posebej varovati, da se zagotovi 
spoštovanje določb člena 7 okvirne direktive o vodah. (Werner Langen)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 207
Člen 10, odstavek 1, točka (a)

(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju,

(a) proizvodom, ki pomenijo manjše 
tveganje za vodo,

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 208
Člen 10, odstavek 1, točka (a)

(a) proizvodom, ki niso nevarni vodnemu 
okolju, 

(a) proizvodom, ki niso klasificirani kot 
nevarni vodnemu okolju v skladu z direktivo 
1999/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z 31. maja 1999 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je potrebno natančno opredeliti, katere snovi so klasificirane kot varne za 
vodno okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 209
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 
vodovarstvenih 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. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 10(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 210
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice zagotovijo, da se na poljih 2. Države članice zagotovijo, da se na poljih 
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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.

v bližini vodotokov in zlasti na 
vodovarstvenih območjih za pridobivanje 
pitne vode, oblikovanih v skladu s členom 
7(3) direktive 2000/60/ES, ustanovijo 
najmanj 15 metrov široki zaščitni pasovi, 
kjer se pesticidov ne sme nanašati ali 
shranjevati.

Or. en

Obrazložitev

Zaščitni pasovi, v katerih je treba prepovedati uporabo pesticidov, morajo biti široki najmanj 
15 metrov. Pesticide je treba prepovedati na prepustnih območjih, kjer je nevarnost odtekanja 
in izpiranja največja.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 211
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 sprejmejo potrebne 
ukrepe za varstvo vodnih teles in zlasti 
zagotovijo, da se na poljih v bližini 
vodotokov in zlasti na vodovarstvenih
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. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 212
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 stanovanjskih območij, vodotokov 
in zlasti na vodovarstvenih 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.
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Or. nl

Obrazložitev

Pitna voda je za stanovanjska območja bistvenega pomena, zato jih je tudi treba omeniti v 
besedilu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 213
člen 10, odstavek 2

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 sprejmejo ustrezne ukrepe 
za varstvo vodnih teles, predvsem 
zagotovijo, da se na poljih v bližini 
vodotokov in zlasti na vodovarstvenih
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. 

Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi povezavo med okvirno direktivo o vodah in to direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 214
Člen 10, odstavek 2

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. V enem letu po začetku veljavnosti te 
direktive države članice zagotovijo, da se na 
poljih v bližini vodotokov in zlasti na 
vodovarstvenih območjih za pridobivanje 
pitne vode, oblikovanih v skladu s členom 
7(3) direktive 2000/60/ES, ustanovijo 
najmanj 100 metrov široki zaščitni pasovi, 
kjer je škropljenje prepovedano in se 
pesticidov ne sme nanašati ali shranjevati.
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Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja.

Or. en

Obrazložitev

Navedeno je v skladu s predlogom spremembe člena 11. Pesticidi se dokazano prenašajo na 
velike razdalje, zaradi česar lahko površinski in podzemni vodi grozi onesnaženje iz številnih 
virov. Zato je treba za preprečevanje onesnaženja vodnega okolja uvesti tehtne ukrepe. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken in Hiltrud Breyer, 

Predlog spremembe 215
Člen 10, odstavek 2

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 
vodovarstvenih 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.

Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja.

Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja. 

Poleg tega države članice zagotovijo, da se 
na vodovarstvenih območjih za 
pridobivanje pitne vode v skladu s členom 
7(3) direktive 2000/60/ES sprejmejo 
dodatni ukrepi za preprečevanje 
onesnaženja vode s pesticidi, vključno, kjer 
je potrebno, s strožjimi omejitvami glede 
uporabe nekaterih zelo nevarnih 
proizvodov, z okrepljeno uporabo zaščitnih 
pasov, posebnim usposabljanjem in 
ozaveščanjem svetovalcev ter upravljavcev 
škropljenja in strogim izvajanjem najboljše 
prakse pri polnjenju, mešanju in odlaganju 
pesticidov.

Or. en
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Obrazložitev

Zaščitni pasovi morajo biti široki vsaj 10 metrov, da se zagotovi minimalno splošno varstvo 
vodotokov in vodnih teles. Vendar, čeprav so zaščitni pasovi potrebni, ne zadostujejo za 
reševanje težav glede poti, po katerih dokazano odtekajo pesticidi v vodo. Ne bodo nujno 
preprečili izpiranja skozi odtoke na poljih ali površinskega odtekanja, ki sta eni izmed glavnih 
poti onesnaževanja.  Zato je potrebno izvesti druge ukrepe, da se zagotovi uresničenje ciljev 
iz člena 7(3) okvirne direktive o vodah na ustrezen način varstvo vodnih teles, namenjenih za
pridobivanje pitne vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 216
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 2

Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih značilnosti zadevnega območja.

Dimenzije zaščitnih pasov se določijo kot 
funkcija tveganja onesnaževanja in 
kmetijskih ter podnebnih značilnosti 
zadevnega območja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati ne le kmetijske, ampak tudi vremenske pogoje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 217
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 2 a (novo)

Države članice lahko določijo območja brez 
pesticidov, za katere menijo, da so potrebna 
zaradi zaščite virov pitne vode. Takšna 
območja brez pesticidov lahko obsegajo 
ozemlje celotne države članice.

Or. da

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da se cilji, doseženi z direktivo o podzemnih vodah, prenesejo v to 
direktivo, z namenom zagotoviti razpoložljivost pitne vode.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 218
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 2 a (novo)

Vodovarstvena območja, določena v skladu 
s členom 7(3) direktive 2000/60/ES, so 
takšnega obsega, za katerega pristojni 
nacionalni organ meni, da je potreben za 
varstvo oskrbe s pitno vodo. 

Or. en

Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodah (člen 7) predvideva uvedbo vodovarstvenih območij za varstvo 
teles s pitno vodo. Po sporazumu med Parlamentom in Svetom o direktivi o podtalnih vodah 
(2006/118/ES) je bilo pojasnjeno, da morajo takšna območje v posebnih primerih obsegati 
celotno ozemlje države članice. To je bilo uvedeno, da se zagotovi potrebno varstvo zlasti v 
primerih, ko se podtalna voda pridobiva in uporablja neočiščena kot pitna voda; predlog 
spremembe preprosto uvaja formulacijo iz direktive o podtalnih vodah o obsegu takšnih 
vodovarstvenih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 219
Člen 10, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, vsaj tistih, ki 
se nanašajo na pokončne pridelke, vključno 
z nasadi, vinogradi in hmeljem, ki so v 
neposredni bližini vodotoka.

3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja in prenašanja na velike razdalje 
pesticidov po zraku, vsaj tistih, ki se 
nanašajo na pokončne pridelke, vključno z 
nasadi, vinogradi in hmeljem, ki so v 
neposredni bližini vodotoka, tako da 
zagotovijo, da je uporaba pesticidov na 
takšnih območjih prepovedana in da se 
uporabljajo nekemične možnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Pesticidi se dokazano prenašajo na velike razdalje, zaradi česar lahko vodotokom grozi 
onesnaženje iz številnih virov. Zato je treba za preprečevanje onesnaženja vodnega okolja 
uvesti tehtne ukrepe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 220
Člen 10, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, vsaj tistih, ki 
se nanašajo na pokončne pridelke, vključno 
z nasadi, vinogradi in hmeljem, ki so v 
neposredni bližini vodotoka.

3. Države članice zagotovijo, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za omejevanje 
odnašanja pesticidov po zraku, ki so v 
neposredni bližini vodotoka.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 221
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 zmanjša, kolikor je 
mogoče, ali odpravi, če je to primerno, na 
cestah, železniških linijah, površinah iz 
prepustnih kamnin, strmih pobočjih 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. pl

Obrazložitev

Prepustne kamnine olajšujejo prehajanje različnih snovi in deževnice v nižje plasti. Na 
primer, peščena tla olajšujejo prehajanje snovi, raztopljenih v vodi, v globino tal, v nasprotju 
z ilovnatimi tlemi, ki so le rahlo propustna. 

Zelo strme površine zlasti po intenzivnih padavinah povečujejo odtekanje ter spiranje 
mešanice delcev zemlje in uporabljenih gnojil ali fitofarmacevtskih sredstev, vključno s 
pesticidi, v nižje dele kmetijskih pobočij ali v površinske vode.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 222
Člen 10, odstavek 4
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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 v veliki meri 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. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 10(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 223
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 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. Na vseh teh območjih je treba 
uporabljati druge nekemične možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo onesnaževanja na teh območjih je treba uporabljati druge nekemične možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 224
Člen 10, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da se 
nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je 

4. Države članice zagotovijo, da se 
nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je 
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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.

mogoče, 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. 
Na vseh teh območjih je treba spodbujati 
uporabo drugih nekemičnih možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo onesnaževanja na teh območjih je treba uporabljati druge nekemične možnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 225
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 prepove 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

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s ciljem oblikovanja novega zaščitnega pasu, širokega 
najmanj 15 metrov, kjer je treba prepovedati uporabo pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 226
Člen 11

Člen 11
Zmanjševanje uporabe pesticidov na 
občutljivih območjih

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

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 227
Člen 11, uvod

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

Države članice na podlagi rezultatov 
ustreznih ocen tveganja zagotovijo, da se 
sprejmejo naslednji ukrepi:

Or. de

Obrazložitev

Kakršna koli odločitev za zmanjšanje uporabe fitofarmecevtskih sredstev na občutljivih 
območjih mora temeljiti na ustrezni oceni tveganja. Cilj ne sme biti naložitev prepovedi, 
ampak previdna in omejena uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s posebnim ciljem 
varovanja.

Uredbe o Naturi 2000 določajo splošne prepovedi in zahteve, zaradi česar so dodatne 
posebne določbe v skladu z načelom subsidiarnosti nepotrebne.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen + Kathy Sinnott in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 228
Člen 11, uvod

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

Države članice v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive s tehtnim 
upoštevanjem potrebnih higienskih zahtev in 
zahtev javne varnosti zagotovijo, da se 
sprejmejo naslednji ukrepi:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 229
Člen 11, uvod

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

Države članice v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive s tehtnim 
upoštevanjem potrebnih higienskih zahtev in 
zahtev javne varnosti zagotovijo, da se 
sprejmejo naslednji ukrepi:

Or. fr

Obrazložitev

Predlog direktive priporoča, da se uporaba pesticidov "prepove ali omeji na najmanjšo 
možno mero" na območjih, za katera se domneva, da so občutljiva zaradi prisotnosti splošne 
javnosti ali prebivalstva, izpostavljenega tveganju, na primer otrok. Uporabo pesticidov na 
takšnih območjih je treba prepovedati v celoti ali vsaj omejiti do 200 metrov v bližini 
zadevnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 230
Člen 11, uvod

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

Države članice v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive s tehtnim 
upoštevanjem potrebnih higienskih zahtev in 
zahtev javne varnosti zagotovijo, da se 
sprejmejo naslednji ukrepi:
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Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba prepovedati uporabo pesticidov na vseh območjih  
kjer bi prebivalci lahko bili izpostavljeni, in okrog njih, zlasti če živijo blizu škropljenih 
območij. Pesticidi se lahko prenašajo na velike razdalje in območja, kjer je škropljenje 
prepovedano, v nekaterih državah ZDA obsegajo do 2,5 milje okrog šol. Zato je treba uvesti 
tehtne zakonodajne ukrepe, da se prepreči izpostavljenost javnosti in zaščitijo ranljive 
skupine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 231
Člen 11, 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,

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

Or. de

Obrazložitev

Kakršen koli sklep o zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih 
mora temeljiti na ustrezni oceni tveganja. Cilj ne sme biti naložitev prepovedi, temveč 
previdna, omejena uporaba določenega fitofarmacevtskega sredstva v skladu s  posebnim 
ciljem varstva.

Uredbe o Naturi 2000 določajo splošne prepovedi in zahteve, zaradi česar so dodatne 
posebne določbe v skladu z načelom subsidiarnosti nepotrebne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 232
Člen 11, 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 

(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,
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igriščih,

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s črtanjem priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 233
Člen 11, 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 prepove na vseh 
območjih, ki jih uporabljajo širša javnost ali 
občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih ter obsežnejših območjih, kjer je 
škropljenje prepovedano, vključno s polji 
okrog teh območij, zlasti, čeprav ne 
izključno, z namenom varovanja občutljivih 
skupin, kot so dojenčki, otroci, nosečnice, 
starejši, osebe s predhodnimi zdravstvenimi 
težavami in osebe, ki jemljejo zdravila; na 
vseh teh območjih je treba uporabljati 
druge nekemične možnosti,

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje na območjih, ki jih uporablja javnost, zlasti ranljive skupine, na primer otroci, je 
treba prepovedati, podobno, kot je to na primer določeno za trate v Kanadi. Na drugih 
občutljivih območjih je treba škropljenje prepovedati ali strogo omejiti. Okrog območij, ki jih 
uporabljajo javnost ali občutljivi prebivalci, je treba določiti obsežna območja, kjer je 
škropljenje prepovedano. Območja, kjer je prepovedano škropljenje, bi lahko bila široka tudi 
2,5 milje, kot na nekaterih območjih ZDA.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 234
Člen 11, točka (a)

(a) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 

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

občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih in obsežnejših območjih, kjer je 
škropljenje prepovedano, vključno s polji 
okrog teh območij,

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje na območjih, ki jih uporablja javnost, zlasti ranljive skupine, kot otroci, je treba 
prepovedati, podobno, kot je to na primer določeno za trate v Kanadi. Na drugih občutljivih 
območjih je treba škropljenje prepovedati ali strogo omejiti. Okrog območij, ki jih 
uporabljajo javnost ali občutljivi prebivalci, je treba določiti obsežna območja, kjer je 
škropljenje prepovedano. Območja, kjer je prepovedano škropljenje, bi lahko bila široka tudi 
2,5 milje, kot na nekaterih območjih ZDA.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 235
Člen 11, 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 prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 
jih uporabljajo širša javnost ali občutljive 
skupine (zlasti otroci), vsaj v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih in v obsegu vsaj 200 metrov okrog 
teh območij,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 236
Člen 11, 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 prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na območjih, ki 
jih uporabljajo širša javnost ali občutljive 
skupine, vsaj v parkih, javnih vrtovih, ter na 
športnih, rekreacijskih, šolskih in otroških 
igriščih ter v bližini javnih zdravstvenih 
struktur (klinike, bolnišnice, 
rehabilitacijska središča, zdravilišča, 
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domovi za ostarele);

Or. pl

Obrazložitev

Športna igrišča so pogosto združena z rekreacijskimi površinami. Športne dejavnosti se 
pogosto odvijajo tudi v rekreacijskih centrih in centrih za prostočasne dejavnosti. Takšni 
centri in ljudje v njih ne smejo biti izpostavljeni onesnaženju s pesticidi.

Pred škodljivimi vplivi pesticidov je treba zaščititi tudi območja z zdravstvenimi ustanovami 
(klinike, bolnišnice, zdravilišča, centri za rehabilitacijo, domovi za ostarele).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 237
Člen 11, 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 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; lokalne 
prebivalce se vedno obvesti o času, kraju in 
možnih učinkih škropljenja

Or. en

Obrazložitev

Treba je uporabiti vse možne instrumente, da se prepreči nepotrebna izpostavljenost javnosti 
pesticidom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 238
Člen 11, 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 prepove na vseh 
območjih, ki jih uporabljajo širša javnost ali 
občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih ter zaščitnih pasovih, kjer je 
škropljenje prepovedano, okrog teh 
območij,
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Or. en

Obrazložitev

Škropljenje na območjih, ki jih uporablja javnost, zlasti ranljive skupine, kot otroci, je treba 
prepovedati, podobno, kot je to na primer določeno za trate v Kanadi. Na drugih občutljivih 
območjih je treba škropljenje prepovedati ali strogo omejiti. Območja, kjer je prepovedano 
škropljenje, bi lahko bila široka tudi 2,5 milje, kot na nekaterih območjih ZDA, na primer v 
Kaliforniji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 239
Člen 11, 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 prepove na vseh 
območjih, ki jih uporabljajo širša javnost ali 
občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih ter na območju, širokem vsaj 1500 
metrov, polj, vinogradov, nasadov itd. 
okrog teh območij, zlasti, čeprav ne 
izključno, z namenom varovanja občutljivih 
skupin, kot so dojenčki, otroci, nosečnice, 
starejši, osebe s predhodnimi zdravstvenimi 
težavami in osebe, ki jemljejo zdravila; na 
vseh teh območjih je treba uporabljati 
druge nekemične možnosti,

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki 
jih uporablja širša javnost. Zato je treba prepovedati uporabo pesticidov na vseh območjih  
kjer bi lahko prebivalci bili izpostavljeni, in okrog njih, zlasti če živijo blizu škropljenih 
območij. Pesticidi se lahko prenašajo na velike razdalje in v nekaterih državah ZDA območja, 
kjer je škropljenje prepovedano, obsegajo do 2,5 milje okrog šol. Zato je treba uvesti tehtne 
zakonodajne ukrepe, da se prepreči izpostavljenost javnosti in zaščitijo ranljive skupine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 240
Člen 11, točka (a)
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(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 prepove na vseh 
območjih, ki jih uporabljajo širša javnost ali 
občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih ter obsežnejših območjih, kjer je 
škropljenje prepovedano, okrog teh 
območij, vključno s polji,

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje na območjih, ki jih uporablja javnost, zlasti ranljive skupine, kot otroci, je treba 
prepovedati, podobno, kot je to na primer določeno za trate v Kanadi. Na drugih občutljivih 
območjih je treba škropljenje prepovedati ali strogo omejiti. Okrog območij, ki jih 
uporabljajo javnost ali občutljivi prebivalci, je treba določiti obsežna območja, kjer je 
škropljenje prepovedano. Območja, kjer je prepovedano škropljenje, bi lahko bila široka tudi 
2,5 milje, kot na nekaterih območjih ZDA.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 241
Člen 11, 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 prepove na vseh 
območjih, ki jih uporabljajo širša javnost ali 
občutljive skupine, zlasti otroci, vsaj na 
stanovanjskih območjih, v parkih, javnih 
vrtovih, ter na športnih, šolskih in otroških 
igriščih in obsežnejših območjih, kjer je 
škropljenje prepovedano, vključno s polji 
okrog teh območij,

Or. en

Obrazložitev

Škropljenje na območjih, ki jih uporablja javnost, zlasti ranljive skupine, kot otroci, je treba 
prepovedati, podobno, kot je to na primer določeno za trate v Kanadi. Na drugih občutljivih 
območjih je treba škropljenje prepovedati ali strogo omejiti. Okrog območij, ki jih 
uporabljajo javnost ali občutljivi prebivalci, je treba določiti obsežna območja, kjer je 
škropljenje prepovedano. Območja, kjer je prepovedano škropljenje, bi lahko bila široka tudi 
2,5 milje, kot na nekaterih območjih ZDA.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 242
Člen 11, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) države članice zagotovijo, da se na 
površinah blizu območij, navedenih v točki 
(a), vzpostavijo ustrezni zaščitni pasovi, kjer 
se pesticidov ne sme uporabljati ali 
shranjevati,  

Or. nl

Obrazložitev

Ustrezni zaščitni pasovi morajo biti označeni tudi na podeželju.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Richard 
Seeber

Predlog spremembe 243
Člen 11, odstavek 1, točka (b)

(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.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Omejitev sredstev za varstvo rastlin je že predvidena za območja Nature 2000,  zato je uvedba 
izrednih predpisov na tem področju nepotrebna. V praksi direktivi o divjih pticah in habitatih 
nalagata težavna upravna bremena podjetnikom in kmetom. Izvajanje teh direktiv v nekaterih 
državah članicah močno omejuje svobodo gibanja tistih, za katere veljajo. Zato je odstavek 
odvečen in ima lahko za posledico le nepotrebne razprave. (Lambert van Nistelrooij)

Glej obrazložitev k členu 11, uvod (Seeber)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 244
Člen 11, točka (b)

(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.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe uvoda v členu 11.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott in Dan 
Jørgensen

Predlog spremembe 245
Člen 11, točka (b)

(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 prepove ali močno 
omeji na najmanjšo možno mero na 
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.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 11, točki (a).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberto Musacchio in Frédérique Ries

Predlog spremembe 246
Člen 11, točka (b)

(b) uporaba pesticidov se prepove ali omeji 
na najmanjšo možno mero na posebnih

(b) uporaba pesticidov se prepove ali strogo 
omeji na najmanjšo možno mero na 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 9, točki (a).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 247
Člen 11, točka (b)

(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 prepove ali močno 
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.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 11, uvod.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 248
Člen 11, točka (b) 

(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 prepove 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.

Or. en
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Obrazložitev

Uporabo pesticidov je treba prepovedati na posebnih ohranitvenih območjih, da se preprečijo 
tveganja in škodljivi vplivi pesticidov na ptice, prosto živeče živali, zdravje ljudi in širše 
okolje.  Kot drugo možnost bi bilo treba na takšnih območjih uvesti resnične trajnostne 
nekemične in naravne metode varstva rastlin. To bi bilo v skladu s cilji trajnostnega varstva 
pridelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 249
Člen 11, odstavek 2

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 11, točki (b).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner 
Langen in Richard Seeber

Predlog spremembe 250
Člen 11, odstavek 2

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

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Če bo člen 11(b) črtan (glej predlog spremembe 9), bo ta odstavek nepotreben.  (Lambert van 
Nistelrooij in drugi)

Glej obrazložitev k členu 11, uvod (Langen + Seeber)
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Glenis Willmott

Predlog spremembe 251
Člen 12, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) shranjevanje ter priprava naprav za 
škropljenje in kemikalij

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da ukrepi obsegajo celoten postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 252
Člen 12, odstavek 1

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 ne 
ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in okolja:

(a) shranjevanje, ravnanje, redčenje in 
mešanje pesticidov pred nanašanjem,

(a) varno shranjevanje, ravnanje, redčenje in 
mešanje pesticidov pred nanašanjem,

(b) ravnanje z embalažo in preostanki 
pesticidov,

(b) varno ravnanje z embalažo in preostanki 
pesticidov,

(c) ravnanje z mešanicami, ki preostanejo po 
nanašanju,

(c) ravnanje z mešanicami, ki preostanejo po 
nanašanju,

(d) čiščenje naprav, uporabljenih za 
nanašanje.

(d) priprava, čiščenje ter shranjevanje 
naprav, uporabljenih za nanašanje, skupaj z 
orodjem in opremo za škropljenje ter 
kemikalijami.

Or. pl

Obrazložitev

Ustrezno ravnanje s pesticidnimi odpadki in njihovo varno shranjevanje sta potrebna, da se 
čim bolj zmanjša tveganje onesnaževanja s pesticidi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 253
Člen 12, odstavek 3
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3. Države članice zagotovijo, da so območja 
za skladiščenje pesticidov zgrajena tako, da 
se prepreči neželeno sproščanje.

3. Države članice ravnajo s pesticidi kot s 
prednostnimi nevarnimi snovmi, ki 
ogrožajo okolje in zdravje ljudi, ter 
zagotovijo, da so območja za skladiščenje 
pesticidov zgrajena tako, da se prepreči 
neželeno sproščanje.

Or. pl

Obrazložitev

Priloga II k direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na 
področju vodne politike in spremembi direktive 2000/60/ES (priloga X) vključuje številne 
pesticide v seznam prednostnih nevarnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 254
Člen 13, naslov

Člen 13 črtano
Celostno zatiranje škodljivcev

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 255
Člen 13, naslov

Celostno zatiranje škodljivcev Celostno zatiranje škodljivcev in ekološko 
kmetovanje

Or. en

Obrazložitev

Celostno zatiranje škodljivcev je treba uvesti kot minimum na vseh kmetijskih zemljiščih, 
razen zemljiščih, ki se obdelujejo ekološko. Treba je določiti cilje za povečanje zemljišč, ki se 
ekološko obdelujejo, in nadaljnje zmanjševanje tveganj in uporabe pesticidov. Davek/dajatev 
na pesticide je treba uporabiti kot sredstvo za financiranje izvedbe učinkovite pospeševalne 
službe in usposabljanja kmetov v tehnikah celostnega zatiranja škodljivcev in zmanjševanju 
uporabe pesticidov. Storitve svetovanja o celostnem zatiranju škodljivcev bi morale biti za 
kmete brezplačne.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio in 
Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 256
Člen 13, odstavek 1

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. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, tudi prepovejo uporabo in zavrnejo 
odobritev pesticidov, za spodbujanje gojenja 
z nizko uporabo pesticidov, vključno s 
celostnim zatiranjem škodljivcev in 
ekološkim kmetovanjem, 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stéphane Le Foll

Predlog spremembe 257
Člen 13, odstavek 1

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. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, zlasti s celostnim 
zatiranjem škodljivcev, in novimi, 
gospodarnejšimi načini proizvodnje, ki 
združujejo gospodarsko učinkovitost z 
varstvom ekosistemov. Preusmeritev 
neposredne podpore v okviru skupne 
kmetijske politike zlasti lahko pripomore, 
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 
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proizvodov, ki so na voljo za isti problem 
škodljivcev, tistim z minimalnim učinkom 
na zdravje ljudi in okolje. Ohranjanje čim 
večje biotske raznovrstnosti je potreben 
pogoj za uvedbo kombinacij gojenih rastlin, 
ki bodo z regeneracijo ekosistemov 
omogočile zmanjšanje uporabe pesticidov.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 258
Člen 13, odstavek 1

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. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, vključno z uporabo ekonomskih 
instrumentov, 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. Komisija predloži predlog za sistem 
davkov – dajatev na pesticide na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno so ekonomski instrumenti najučinkovitejše orodje za zmanjšanje tveganj za okolje. 
Sistem davkov – dajatev na evropski ravni lahko prispeva k doseganju uravnoteženega 
evropskega trga pesticidov in lahko prepreči nezakonito trgovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 259
Člen 13, odstavek 1
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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) Države članice uvedejo sisteme spodbud 
za spodbujanje gojenja z nizko uporabo 
pesticidov, vključno s celostnim zatiranjem 
škodljivcev,

Or. de

Obrazložitev

Sistemi spodbud so primernejši od obveznih ukrepov za zagotavljanje, da uporabniki 
sprejmejo postopke z manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev ali celostno varstvo rastlin. 
Poleg tega je treba opozoriti na dejstvo, da se bo vpliv fitofarmacevtskih sredstev na zdravje 
ljudi in okolje ocenjeval v okviru postopka odobritve. Predpostavljati je treba, da 
fitofarmacevtska sredstva, če se pravilno uporabljajo, ne bodo dodatnih vplivala na zadevno 
področje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 260
Člen 13, odstavek 1

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. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje gojenja z nizko 
uporabo pesticidov, vključno z nekemičnimi 
metodami zatiranja škodljivcev, in za 
zagotavljanje, da se poklicni uporabniki 
pesticidov usmerijo k okolju bolj prijazni 
uporabi vseh razpoložljivih ukrepov za 
varstvo pridelkov z dajanjem prednosti 
nekemičnim in naravnim nadomestnim 
možnostim.

Or. en
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Obrazložitev

Vedno je treba dati prednost nekemičnim metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični 
preprečevalni in trajnostni rešitvi, ki je skladnejša z cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje 
kot zaupati kompleksnim kemikalijam, načrtovanim za ubijanje rastlin, insektov ali drugih 
oblik življenja, ki se ne morejo obravnavati kot trajnostne. Države članice morajo spodbujati 
splošno uporabo nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 261
Člen 13, odstavek 1

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. 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 čim 
prej 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.

Or. nl

Obrazložitev

Pomembno je, da se poklicni uporabniki pesticidov čim prej usmerijo k okolju bolj prijazni 
uporabi vseh različnih razpoložljivih ukrepov za varstvo pridelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 262
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje nekemičnih metod varstva rastlin, 
zatiranja škodljivcev in upravljanja s 
pridelki.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na ugotovljena tveganja ter akutne in dolgotrajne škodljive učinke na zdravje ljudi, kot 
je podrobneje pojasnjeno v presoji vplivov tematske strategije, morajo države članice 
podpirati in spodbujati splošno uporabo drugih nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, 
zatiranje škodljivcev in ravnanje s pridelki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 263
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je že vključeno v odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 264
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev in 
za vsak pridelek pripravijo opis najboljše 
prakse varovanja rastlin, pri čemer se da 
prednost nekemičnemu varstvu rastlin.

Or. nl

Obrazložitev

Najboljša praksa nekemičnih metod varstva pridelkov pomaga poklicnim uporabnikom izbrati 
okolju varne proizvode za varstvo pridelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
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Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in 
Anders Wijkman

Predlog spremembe 265
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev.

2. Države članice določijo ali podpirajo 
določitev vseh potrebnih pogojev za 
izvajanje celostnega zatiranja škodljivcev in 
nekemičnih metod varstva rastlin, zatiranja 
škodljivcev in upravljanja s pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva EU 91/414/EGS zahteva, da se pesticid lahko odobri le, če je bilo ugotovljeno, da 
nima "nobenega škodljivega učinka" na ljudi ali živali. Treba je dati prednost nekemičnim 
metodam zatiranja škodljivcev kot edini resnični preprečevalni in trajnostni rešitvi, skladnejši 
z cilji trajnostnega varstva pridelkov, raje kot zaupati kompleksnim kemikalijam, načrtovanim 
za ubijanje rastlin, insektov ali drugih oblik življenja, ki se jih ne more razvrstiti kot 
trajnostne. Države članice morajo spodbujati splošno uporabo nekemičnih možnosti za 
varstvo rastlin.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in 

Anders Wijkman

Predlog spremembe 266
Člen 13, odstavek 3

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.

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 in nekemičnih metodah varstva 
rastlin, zatiranja škodljivcev in upravljanja 
s pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 13, odstavku 2.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 267
Člen 13, odstavek 3

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.

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 nekemičnih metodah 
varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in 
upravljanja s pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvi za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 268
Člen 13, odstavek 4

4. Do 30. junija 2013 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 in 
3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 
potrebni pogoji za izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev.

4. Do 30. junija 2010 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 in 
3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 
potrebni pogoji za izvajanje nekemičnih 
metod varstva rastlin, zatiranja škodljivcev 
in upravljanja s pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvi za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + 
Dan Jørgensen in Kathy Sinnott 

Predlog spremembe 269
Člen 13, odstavek 4

4. Do 30. junija 2013 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 in 
3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 

4. Do 30. junija 2011 države članice 
poročajo Komisiji o izvajanju odstavkov 2 in 
3, in zlasti o tem, ali so vzpostavljeni 
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potrebni pogoji za izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev.

potrebni pogoji za izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev.

Or. en

Obrazložitev

Standarde celostnega zatiranja škodljivcev bi bilo treba izvajati hitreje, kot je predvidela 
Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Celostno zatiranje škodljivcev je treba uvesti kot minimum na vseh kmetijskih zemljiščih, 
razen zemljiščih, ki se obdelujejo ekološko. Treba je določiti cilje za povečanje zemljišč, ki se 
ekološko obdelujejo, in nadaljnje zmanjševanje tveganj in uporabe pesticidov. Davek/dajatev 
na pesticide je treba uporabiti kot sredstvo za financiranje izvedbe učinkovite pospeševalne 
službe in usposabljanja kmetov v tehnikah celostnega zatiranja škodljivcev in v zmanjševanju 
uporabe pesticidov. (Roberto Musacchio)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 270
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za celostno zatiranje škodljivcev 
najkasneje 1. januarja 2014.

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde in standarde, prilagojene 
posameznim pridelkom, za celostno 
zatiranje škodljivcev najkasneje 1. januarja 
2012.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 14, odstavku 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Standarde celostnega zatiranja škodljivcev bi bilo treba izvajati hitreje, kot je predvidela 
Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Celostno zatiranje škodljivcev je treba uvesti kot minimum na vseh kmetijskih zemljiščih, 
razen zemljiščih, ki se obdelujejo ekološko. Treba je določiti cilje za povečanje zemljišč, ki se 
ekološko obdelujejo, in nadaljnje zmanjševanje tveganj in uporabe pesticidov. Davek/dajatev 
na pesticide je treba uporabiti kot sredstvo za financiranje izvedbe učinkovite pospeševalne 
službe in usposabljanja kmetov v tehnikah celostnega zatiranja škodljivcev in v zmanjševanju 
uporabe pesticidov. (Roberto Musacchio)



PE 388.389v01-00 130/171 AM\662795SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Frieda Brepoels in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 271
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za celostno zatiranje škodljivcev 
najkasneje 1. januarja 2014.

črtano

Or. xm

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 272
Člen 13, odstavek 5

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za celostno zatiranje škodljivcev
najkasneje 1. januarja 2014.

5. Države članice zagotovijo, da vsi poklicni 
uporabniki pesticidov izvajajo splošne 
standarde za nekemične metode varstva 
rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje 
s pridelki najkasneje 1. januarja 2011.

Or. enObrazložitev

Kot pri obrazložitvi za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 273
Člen 13, odstavek 6

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k 
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je že vključeno v odstavek 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 274
Člen 13, odstavek 6

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k izvajanju 
standardov celostnega zatiranja škodljivcev, 
prilagojenih posameznim pridelkom.

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k izvajanju 
standardov, prilagojenih posameznim 
pridelkom, metod in praks z uporabo 
nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, 
zatiranje škodljivcev in upravljanje s 
pridelki.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvah za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 275
Člen 13, odstavek 6

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude za spodbujanje kmetov k 
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.

6. Države članice uvedejo vse potrebne 
spodbude, ukrepe usposabljanja in 
finančne ukrepe za podporo kmetom pri
izvajanju standardov celostnega zatiranja 
škodljivcev, prilagojenih posameznim 
pridelkom.

Or. en

Obrazložitev

Programi usposabljanja in primerna finančna podpora so bistvenega pomena za celostno 
zatiranje škodljivcev in ekološko kmetovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Christofer Fjellner in Richard Seeber

Predlog spremembe 276
Člen 13, odstavek 7

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe 

črtano
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(ES) št. […].

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Kathy Sinnott 

Predlog spremembe 277
Člen 13, odstavek 7

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe (ES) 
št. […].

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 uredbe (ES) 
št. […]. Spodbuja se javno sodelovanje 
zainteresiranih strani.

Or. en

Glej obrazložitev k členu 13, odstavka 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 278
Člen 13, odstavek 7

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe (ES) 
št. […].

7. Splošni standardi za nekemične metode 
varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in 
upravljanja s pridelki iz odstavka 5 se 
oblikujejo v skladu s postopkom iz člena 52 
uredbe (ES) št. […] ter s sodelovanjem vseh 
ustreznih zainteresiranih strani in javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvah za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 279
Člen 13, odstavek 7

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 Uredbe (ES) 
št. […].

7. Splošni standardi za celostno zatiranje 
škodljivcev iz odstavka 5 se oblikujejo v 
skladu s postopkom iz člena 52 uredbe (ES) 
št. […] z javnim sodelovanjem 
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zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje je pomembno za sprejetje standardov celostnega zatiranja škodljivcev v javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 280
Člen 13, odstavek 8

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.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uvedbo standardov, prilagojenih posameznim pridelkom, v okviru celostnega zatiranja 
škodljivcev, veljavno v vsej Evropi, je treba zavrniti, ker noben takšen sporazum ne more 
ustrezno upoštevati različnih lokalnih naravnih in s podnebjem povezanih pogojev v Evropi. 
Poleg tega je v nasprotju z razumevanjem celostnega gojenja rastlin kot pojma, v skladu s 
katerim so lokalne okoliščine podlaga za kakršen koli sprejeti ukrep.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Kathy Sinnott 

Predlog spremembe 281
Člen 13, odstavek 8

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.

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. Spodbuja se 
javno sodelovanje zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 13, odstavku 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans
Predlog spremembe 282

Člen 13, odstavek 8

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.

8. Pridelkom prilagojeni standardi, metode 
in prakse v okviru nekemičnih možnosti za 
varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in 
upravljanje s pridelki iz odstavka 6 se lahko 
razvijajo v skladu s postopkom iz člena 6(3) 
direktive 98/34/ES ter s sodelovanjem vseh 
ustreznih zainteresiranih strani in javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri obrazložitvah za člen 13, odstavka 1 in 2.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 283
Člen 13, odstavek 8

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.

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 z javnim 
sodelovanjem zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje je pomembno za sprejetje standardov celostnega zatiranja škodljivcev v javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 284
Člen 13, odstavek 8

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.

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. Spodbuja se 
javno sodelovanje zainteresiranih strani.

Or. en
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Obrazložitev

Javno sodelovanje zainteresiranih strani je bistveni dejavnik za dobro izvajanje celostnega 
zatiranja škodljivcev in ekološkega kmetovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer
Predlog spremembe 285

Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8a. Minimalne zahteve za razvoj splošnih 
standardov in standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev, prilagojenih 
posameznim pridelkom, so opredeljene v 
prilogi II d.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 286
Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8a. Države članice za namen uvedbe metod 
in praks, prilagojenih posameznim 
pridelkom,  celostnega zatiranja škodljivcev 
ter zagotavljanja pomoči pri razvoju 
ekološkega kmetovanja uvedejo ustrezen 
finančni program, ki temelji na obdavčitvi 
pesticidnih proizvodov. 

Or. fr

Obrazložitev

V številnih državah članicah EU so se davčni sistemi izkazali kot dober način za zmanjšanje 
uporabe pesticidov. Države članice morajo imeti možnost izbrati sistem, ki najbolj ustreza 
njihovim potrebam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen 

Predlog spremembe 287
Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za spodbujanje ekološkega 
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kmetovanja in za povečanje površin, ki se 
ekološko obdelujejo, na 30 % v desetih letih 
po začetnem letu.
Začetno leto je zadnje koledarsko leto pred 
začetkom veljavnosti direktive.

Or. en

Glej obrazložitev k členu 13, odstavka 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 288
Člen 13, Člen 8 a (novo)

8a. Minimalne zahteve za razvoj splošnih
standardov in standardov celostnega 
zatiranja škodljivcev, prilagojenih 
posameznim pridelkom, so navedene v 
dokumentu o smernicah v prilogi II d.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 289
Člen 13, odstavek 8 b (novo)

8b. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za spodbujanje ekološkega 
kmetijstva in za povečanje površin za 
ekološko kmetovanje, da bi dosegli 
naslednja cilja:
– 5 let po začetnem letu se ekološko 
obdeluje 15 % vseh obdelovalnih površin;
– 10 let po začetnem letu se ekološko 
obdeluje 30 % vseh obdelovalnih površin.

• Začetno leto je obdobje 
zadnjega koledarskega leta (od januarja do 
decembra) pred začetkom veljavnosti 
direktive.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 290
Člen 13, odstavek 8 b (novo)

8b. Države članice sprejmejo kakršne koli 
ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje 
ekološkega kmetovanja in povečanje deleža 
površin, namenjenih za ekološko 
kmetovanje, z namenom doseči naslednje 
cilje:
– 15 % kmetijskih površin, za katere veljajo 
predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, v 
petih letih od začetka veljavnosti te 
direktive;   
– 30% kmetijskih površin, za katere veljajo 
predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, v 
desetih letih od začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujanje ekološkega kmetovanja je tudi način zmanjševanja uporabe pesticidov in z njimi 
povezanih tveganj za zdravje ljudi in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 291
Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8 a. Zahteve, ki se po členu 3 v povezavi s 
prilogo III Uredbe (ES) št. 1782/2003 
uporabljajo za prejemnike neposrednih 
plačil, se bodo glede uporabe proizvodov za 
varstvo pridelkov štele za izpolnjene, če se 
predložijo dokazila, da je bilo opravljeno 
usposabljanje ali nadaljnje usposabljanje v 
skladu s členoma 5 in 6 in da se 
uporabljajo naprave, skladne z zahtevami iz 
člena 8.
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Or. nl

Obrazložitev

Eden od poglavitnih pogojev za pravilno uporabo proizvodov za varstvo pridelkov je ustrezno 
znanje in pravilno delujoče naprave. Predložitev pisnih dokazil o usposabljanju in delovanju 
naprav ob upoštevanju navzkrižne skladnosti najbrž zadošča. Če se pri pregledih po drugih 
predpisih (navzkrižne preverbe) vseeno odkrijejo kršitve, se seveda uporabijo kazenske 
določbe iz Uredbe št. 1782/2003.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 292
Člen 13, odstavek 8 a (novo)

8 a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za spodbujanje ekološkega 
kmetijstva, tudi preko javnih naročil, in za 
povečanje površin za ekološko obdelovanje, 
da bi dosegli naslednja cilja: 
– 5 let po začetnem letu se 15 % vseh 
obdelovalnih površin obdeluje ekološko;

– 10 let po začetnem letu se 30 % vseh 
obdelovalnih površin obdeluje ekološko.

Začetno leto je obdobje zadnjega 
koledarskega leta (od januarja do 
decembra) pred začetkom veljavnosti 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je sam po sebi dovolj jasen, saj so cilji postavljeni hkrati z ustreznimi 
določbami in finančno podporo za celostno zatiranje škodljivcev in ekološko kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 293
Člen 13, odstavek 8 c (novo)

8 c. Države članice zagotovijo ustrezno 
financiranje za izvajanje splošnih 
standardov celostnega zatiranja škodljivcev 
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in standardov, prilagojenih posameznim 
pridelkom, ter povečanje območij z 
ekološkim kmetijstvom, in sicer iz dajatve
na pesticide in drugih finančnih 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 294
Poglavje V, naslov

Kazalci, poročanje in izmenjava informacij Poročanje in izmenjava informacij

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev in večja jasnost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio in Anne Ferreira

Predlog spremembe 295
Člen 14, odstavek 1

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.

1. Komisija v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 18(3), razvije usklajene 
kazalce tveganja in uporabe. Dokler se ti 
kazalci ne sprejmejo, lahko države članice še 
naprej uporabljajo obstoječe nacionalne 
kazalce ali sprejmejo druge primerne 
kazalce.

Or. en

Obrazložitev

Poleg ciljev in kazalcev tveganja je treba opredeliti tudi cilje in kazalce uporabe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 296
Člen 14, odstavek 1

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.

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, ki morajo 
biti skladni z zahtevami direktive in se 
nanašati tako na zdravstvena kot okoljska 
tveganja uporabe pesticidov. Pri razvijanju 
in vzpostavljanju nacionalnih kazalcev se 
poleg vseh drugih zainteresiranih strani 
zahteva tudi sodelovanje javnosti. Da pa bi 
lahko sodelovala, ji je treba zagotoviti 
popoln dostop do informacij.

Or. en

Obrazložitev

Navedeno je v skladu s predlogom spremembe uvodne izjave 15. Državam članicam mora biti 
jasno, da so nacionalni kazalci povezani tako z zdravstvenimi kot z okoljskimi tveganji 
uporabe pesticidov. Pojasniti jim je treba tudi, kaj se zahteva za sodelovanje javnosti v 
razvoju, vzpostavljanju, delovanju in dopolnjevanju nacionalnih kazalcev, če naj bo skladno z 
Direktivo 2003/35/ES, ki ureja sodelovanje javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 297
Člen 14, naslov in odstavek 1

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
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Obrazložitev

Poenostavitev in večja jasnost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio in Anne Ferreira

Predlog spremembe 298
Člen 14, odstavek 2, točka (a)

a) izračun skupnih in usklajenih kazalcev 
tveganja na nacionalni ravni,

a) izračun skupnih in usklajenih kazalcev 
tveganja in uporabe na nacionalni ravni,

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 14(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 299
Člen 14, odstavek 2, točka (c)

c) opredelitev prednostnih aktivnih snovi ali 
prednostnih pridelkov ali netrajnostnih 
praks, ki zahtevajo posebno pozornost, ali 
dobrih praks, ki so lahko zgled, da se 
dosežejo cilji te direktive v zvezi z 
zmanjšanjem tveganj in odvisnosti od 
fitofarmacevtskih sredstev,

c) opredelitev prednostnih aktivnih snovi ali 
prednostnih pridelkov ali netrajnostnih 
praks, ki zahtevajo posebno pozornost, ali 
dobrih praks, ki so lahko zgled, da se 
dosežejo cilji te direktive v zvezi s 
preprečevanjem zdravstvenih in okoljskih 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov, promoviranjem in 
spodbujanjem uporabe nekemičnih 
možnosti za varstvo rastlin.

Or. en

Obrazložitev

Pri zdravju ljudi je treba tveganja v celoti preprečiti, ne zgolj zmanjšati. To je skladno s 
poprej predlaganimi spremembami.



PE 388.389v01-00 142/171 AM\662795SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagata Glenis Willmott in Dan Jørgensen

Predlog spremembe 300
Člen 14, odstavek 2, točka (c)

c) opredelitev prednostnih aktivnih snovi ali 
prednostnih pridelkov ali netrajnostnih 
praks, ki zahtevajo posebno pozornost, ali 
dobrih praks, ki so lahko zgled, da se 
dosežejo cilji te direktive v zvezi z 
zmanjšanjem tveganj in odvisnosti od 
fitofarmacevtskih sredstev,

c) opredelitev prednostnih aktivnih snovi ali 
prednostnih pridelkov ali netrajnostnih 
praks, ki zahtevajo posebno pozornost, ali 
dobrih praks, ki so lahko zgled, da se 
dosežejo cilji te direktive v zvezi z 
zmanjšanjem zdravstvenih in okoljskih 
tveganj, vključno z nevarnostmi, in 
odvisnosti od pesticidov, promoviranjem in
spodbujanjem uporabe nekemičnih 
možnosti za varstvo rastlin.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 301
Člen 14, odstavek 3

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 
2, Komisiji in drugim državam članicam.

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 
2, Komisiji in drugim državam članicam ter 
zagotovijo, da so te informacije dostopne 
tudi javnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer in Roberto Musacchio 

Predlog spremembe 302
Člen 14, odstavek 3

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 
2, Komisiji in drugim državam članicam.

3. Države članice posredujejo rezultate 
vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 
2, Komisiji in drugim državam članicam ter 
javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

To je skladno s poprej predlaganimi spremembami o polnem sodelovanju javnosti in 
zainteresiranih strani. (Lucas)

Glej obrazložitev člena 14, odstavek 1 (Wijkman + Davies in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio in Anne Ferreira

Predlog spremembe 303
Člen 14, odstavek 4, pododstavek 1

4. Komisija uporabi statistične podatke, 
zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 
[ESTAT...], in informacije, navedene v 
odstavku 3, za izračun kazalcev tveganja na 
ravni Skupnosti za ocenjevanje trendov v 
zvezi s tveganji pri uporabi pesticidov.

4. Komisija uporabi statistične podatke, 
zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 
[ESTAT...], in informacije, navedene v 
odstavku 3, za izračun kazalcev tveganja in 
uporabe na ravni Skupnosti za ocenjevanje 
trendov v zvezi s tveganji pri uporabi 
pesticidov.

Or. en

Obrazložitev

Poleg ciljev in kazalcev tveganja je treba opredeliti tudi cilje in kazalce uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 304
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

Poenostavitev in večja jasnost.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 305
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.

5. Za namene odstavka 2(a) in odstavka 3 se 
kazalci tveganja in uporabe 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.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 14, odstavek 1 (Wijkman + Davies in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 306
Člen 14, odstavek 5 a (novo)

5 a. Zbiranje podatkov kmetom, 
vinogradnikom in vinarjem v Skupnosti ne 
sme naložiti dodatnih obveznosti v zvezi z 
dokumentacijo ali nerazumnih zahtev o 
zagotavljanju informacij.

Or. fr

Obrazložitev

Kmetje, vinogradniki in vinarji že imajo obsežne obveznosti v zvezi s pošiljanjem 
dokumentacije in poročil. Če bi bile v prihodnosti sprejete statistične določbe glede 
fitofarmacevtskih sredstev, bi bilo treba poskrbeti, da to zanje ne bi pomenilo dodatnih 
nerazumnih obveznosti v zvezi z obveščanjem ter pošiljanjem poročil in drugih dokumentov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 307
Člen 14, odstavek 5 a (novo)

5 a. Države članice spremljajo napredek pri 
zmanjševanju odvisnosti od pesticidov in 
tveganj z zbiranjem informacij o:
– pojavljanju aktivnih snovi, uporabljenih 
na pridelkih, v kmetijskih proizvodih in 
površinskih vodah, vključno z jarki na 
različnih območjih kmetijske proizvodnje;
– pojavljanju ali prisotnosti več aktivnih 
snovi v kmetijskih proizvodih in 
površinskih vodah;
– uporabi aktivnih snovi v kg/ha letno za 
posamezne pridelke in doseženem 
zmanjšanju za vsako leto;
– obsegu uporabe celostnega zatiranja 
škodljivcev, uporabi nekemičnih metod in 
praks pri pridelkih ter napredku, 
doseženem vsako leto.
Države članice zbirajo podatke (če so na 
voljo) o:
– pojavljanju aktivnih snovi v zraku na 
različnih območjih kmetijske proizvodnje;
– pogostosti uporabe aktivnih snovi v kg/ha 
letno za posamezne pridelke in doseženem 
zmanjšanju za vsako leto.
Te informacije pošljejo Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora pridobiti ustrezne informacije, da bo lahko spremljala napredek nacionalnih 
načrtov za zmanjšanje po državah članicah.
To bo državam članicam omogočilo izmenjavo informacij, Komisiji pa, da bo razvila 

instrumente za boljše usklajevanje na področju zmanjševanja uporabe aktivnih snovi v 
državah članicah. Te informacije se bodo lahko uporabile tudi za učenje iz zgledov dobrega 
ravnanja, spodbujanje inovacij in pomoč kmetom za učinkovitejše metode pridelave in boljšo 
storilnost.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 308
Člen 15, naslov in odstavka - 1 in - 2 (novo)

Vodenje evidence in poročanje

-1. Prodajalci pesticidov vodijo evidenco, v 
kateri so izkazani prejem, prodaja, dostava 
ali druga odprava vseh pesticidov ali 
naprav za nanašanje pesticidov, za obdobje 
dveh let.
-2. Vsi upravljavci pesticidov vodijo 
dnevnike, v katerih je zabeležena vsaka 
uporaba pesticidov, kdaj so bili uporabljeni, 
in vsa opažanja o okoljskih učinkih njihove 
uporabe. Dnevniki so pristojnemu organu 
na zahtevo na voljo za pregled. Ta 
posreduje dobljene informacije 
zainteresiranim stranem, na primer 
prebivalcem in drugim prisotnim.

Or. en

Obrazložitev

Takšne obveznosti za vodenje evidenc se že uporabljajo za upravljavce pesticidov, ki delujejo 
v skladu s standardi Evropske organizacije za trgovino na drobno EUREPGAP oziroma 
standardi celostnega zatiranja škodljivcev, ki jih podpirajo kmečke zveze in zadruge po vsej 
Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 309
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 vsako leto poročajo Komisiji 
o svojih nacionalnih akcijskih načrtih.

Or. nl
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Obrazložitev

Pomembno je, da se določi rok za poročanje Komisije, in da se obenem predvidi, v kakšnih 
razdobjih ji morajo države članice poročati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 310
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 ter 
nacionalnih akcijskih programov, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Države članice pošljejo Komisiji poročilo o 
izvajanju nacionalnih akcijskih programov 
vsaka tri leta.

Or. fr

Obrazložitev

Redno poročanje o napredku pri izvajanju predpisov je bistveno, da se zagotovi uspeh 
predlagane direktive. To bo državam članicam omogočilo izmenjavo izkušenj, Komisiji pa 
oceno programov, po potrebi pa bo tudi omogočilo predlaganje morebitnih zahtevanih 
sprememb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 311
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 
vsaj vsakih pet let predloži poročilo o 
napredku, doseženem pri izvajanju te 
direktive, z ustreznimi predlogi za 
spremembe, če je primerno.

Or. en

Obrazložitev

Minimalna pogostost vsakih pet let omogoči, da se napredek pregleda v vsakem 
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parlamentarnem mandatu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 312
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 
vsaki dve leti predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive ter 
oceno nacionalnih akcijskih načrtov, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno. Države članice pregledajo svoje 
akcijske načrte vsaj vsaki dve leti, o njih pa 
Komisiji poročajo vsako leto.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevajoč tveganja uporabe pesticidov in njene možne kratkoročne in dolgoročne zdravju 
škodljive učinke ter ugotovitve Komisije, da so v veljavnem zakonodajnem okviru 
pomanjkljivosti in da dejanska uporaba ni zadovoljivo obravnavana, morajo države članice 
pregledati svoje nacionalne akcijske načrte vsaj vsaki dve leti in o njih Komisiji poročati 
vsako leto, da bi na ta način spremljale kakršne koli spremembe oziroma novosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 313
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 
vsake 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 vsako leto poročajo Komisiji 
o svojih nacionalnih akcijskih načrtih.

Or. en



AM\662795SL.doc 149/171 PE 388.389v01-00

SL

Obrazložitev

Redno poročanje o napredku pri izvajanju je ključ do uspeha: državam članicam bo 
omogočilo izmenjavo izkušenj, Komisiji pa oceno nacionalnih akcijskih načrtov in uvedbo 
sprememb, če bodo potrebne.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in Anders 
Wijkman

Predlog spremembe 314
Člen 15

Poročanje Vodenje evidence in poročanje

1. Prodajalci pesticidov vodijo evidenco, 
kjer so izkazani prejem, prodaja, dostava ali 
druga odprava vseh pesticidov ali naprav za 
nanašanje pesticidov, za obdobje dveh let.
2. Vsi upravljavci pesticidov vodijo 
dnevnike, v katerih je zabeležena vsaka 
uporaba pesticidov, kdaj so bili uporabljeni 
in vsa opažanja o okoljskih učinkih njihove 
uporabe. Dnevniki so pristojnemu organu 
na zahtevo na voljo za pregled.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Takšne obveznosti za vodenje evidenc se že uporabljajo za upravljavce pesticidov, ki delujejo 
v skladu s standardi EUREPGAP oziroma standardi celostnega zatiranja škodljivcev, ki jih 
podpirajo kmečke zveze in zadruge po vsej Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 315
Člen 15

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

vsaka tri leta predloži poročilo o napredku, 
doseženem pri izvajanju te direktive ter 
oceno nacionalnih akcijskih programov, z 
ustreznimi predlogi za spremembe, če je 
primerno.

Države članice vsako leto pošljejo Komisiji 
poročilo o izvajanju nacionalnih akcijskih 
programov.

Or. fr

Obrazložitev

Redno poročanje o napredku pri izvajanju predpisov je ključ do uspeha, saj bo omogočilo 
izmenjavo izkušenj med državami članicami. Poleg tega mora Komisija oceniti nacionalne 
programe in imeti možnost za predlaganje sprememb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 316
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

Obrazložitev

Določba je potrebna zato, ker bi morala Svet in Parlament dobiti poročila vsakih pet let.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 317
Člen 15 a (novo)

Člen 15 a
Vodenje evidence

Poklicni uporabniki fitofarmacevtskih 
sredstev hranijo evidenco o uporabi 
pesticidov vsaj še deset let po prenehanju 
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uporabe. 
Na zahtevo pristojnega organa mu dajo na 
voljo ustrezne podatke iz teh evidenc . Ti 
podatki morajo biti na voljo tudi sosedom 
in okoliškim prebivalcem ter prodajalcem 
na drobno oziroma sektorju za 
gospodarjenje s pitno vodo, če zahtevajo 
dostop do njih. Informacije o vsakokratni 
uporabi pesticidov pri posameznih 
kmetijskih proizvodih se prodajalcem na 
drobno in debelo zagotovijo v obliki 
fitofarmacevtskega spričevala.

Or. en

Obrazložitev

Prodajalci na drobno in na debelo so prosili za izčrpne informacije o pesticidih, uporabljenih 
pri posameznih proizvodih, zato da bi lahko bolje izpolnjevali zahteve o sledljivosti in da bi 
izboljšali analize ostankov pesticidov po svojih shemah kakovosti. Primarni proizvajalci bi 
morali na zahtevo obvezno pošiljati strankam podatke, ki se zahtevajo v veljavnih predpisih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 318
Člen 15 a (novo)

Člen 15 a
Izmenjava informacij in najboljših praks

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

Or. nl

Obrazložitev

Pomemben sestavni del spodbujanja trajnostne rabe pesticidov in celostnega zatiranja 
škodljivcev je izmenjava informacij in najboljših praks med državami članicami in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, da ne bi na novo izumljali že znanega. V to bi lahko vključili 
obstoječe pobude (na primer evropsko pobudo za trajnostni razvoj v kmetijstvu).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 319
Člen 19

Stroški Baza 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,

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

b) izvedbo študij, potrebnih za pripravo in 
razvoj zakonodaje, vključno s prilagoditvijo 
prilog k tej direktivi tehničnemu napredku,
c) razvoj smernic in najboljših praks za 
spodbujanje izvajanja te direktive.

Or. de

Obrazložitev

To je poenostavitev, saj so v državah članicah že pripravili izvedbene predpise in smernice, 
sedaj pa je treba doseči, da bodo države članice te predpise pregledale.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Anne Ferreira

Predlog spremembe 320
Člen 19, točka (a)

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,

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

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 14(2)(a) (Ferreira).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 321
Člen 20

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [datum začetka 
veljavnosti + 2 leti]. Nemudoma morajo 
predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med predpisi in to 
direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [datum začetka 
veljavnosti + 5 let]. Nemudoma morajo 
predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med predpisi in to 
direktivo.

Ko države članice sprejmejo te določbe, te 
vsebujejo sklic na to direktivo ali pa je tak 
sklic naveden ob njihovi uradni objavi. 
Način sklicevanja določijo države članice.

Ko države članice sprejmejo te določbe, te 
vsebujejo sklic na to direktivo ali pa je tak 
sklic naveden ob njihovi uradni objavi.

Or. de

Obrazložitev

Ker so v državah članicah že obstajali izvedbeni predpisi, je treba kot rok za prilagoditev 
določiti pet let po začetku veljavnosti. Dotlej bodo pravilno uporabo pesticidov zagotavljali 
prejšnji predpisi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Caroline Lucas

Predlog spremembe 322
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [datum začetka 
veljavnosti + 2 leti]. Nemudoma morajo 
predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med predpisi in to 
direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [datum začetka 
veljavnosti + 1 leto]. Nemudoma morajo 
predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med predpisi in to 
direktivo.

Or. en
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Obrazložitev

Upoštevajoč tveganja uporabe pesticidov in njene kratkoročne in dolgoročne zdravju 
škodljive učinke ter ugotovitve Komisije, da so v veljavnem zakonodajnem okviru 
pomanjkljivosti in da dejanska uporaba ni zadovoljivo obravnavana, bi morale države članice 
sprejeti zakone, uredbe in upravne določbe, potrebne, da bi izpolnili to direktivo v krajšem 
času kot dveh letih od začetka veljavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 323
Priloga I, točka 1

– 1. vsa pomembna zakonodaja v zvezi 
s pesticidi in njihovo uporabo;

1. vsa ustrezna zakonodaja v zvezi s 
pesticidi in njihovo uporabo, označbe 
pesticidov in sistem označevanja, 
terminologija s tega področja, varnost 
pesticidov, njihova strupenost in strupenost 
za ekosisteme;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšanje programov usposabljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Caroline Lucas

Predlog spremembe 324
Priloga I, točka 2 (a)

– a) tveganja za ljudi (upravljavce, 
prebivalce, druge prisotne osebe, ljudi, ki 
vstopajo na obdelana območja in tisti, ki 
ravnajo z obdelanimi predmeti ali jih jedo) 
in kako se ta večajo z dejavniki, kot je 
kajenje,

tveganja za ljudi (upravljavce, prebivalce, 
druge prisotne osebe, ljudi, ki vstopajo na 
obdelana območja in tisti, ki ravnajo z 
obdelanimi predmeti ali jih jedo) in vse 
možne akutne in dolgotrajne zdravju 
škodljive učinke izpostavljenosti ter kako se 
(črtano) večajo z dejavniki, kot je kajenje,

Or. en

Obrazložitev

Uporabniki pesticidov se morajo v celoti zavedati, kakšna so tveganja in možnosti za akutne 
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in kronične dolgotrajne škodljive učinke na zdravje pri njihovi uporabi. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Vsak uporabnik pesticidov se mora v celoti zavedati, kakšna so tveganja in možnosti za 
akutne in kronične dolgotrajne škodljive učinke na zdravje pri njihovi uporabi. (Caroline 
Lucas)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 325
Priloga I, točka 2 (a)

– a) tveganja za ljudi (upravljavce, 
prebivalce, druge prisotne osebe, ljudi, ki 
vstopajo na obdelana območja in tisti, ki 
ravnajo z obdelanimi predmeti ali jih jedo) 
in kako se ta večajo z dejavniki, kot je 
kajenje,

a) tveganja za ljudi (upravljavce, prebivalce, 
druge prisotne osebe, ljudi, ki vstopajo na 
obdelana območja in tisti, ki ravnajo z 
obdelanimi predmeti ali jih jedo) in kako se 
ta večajo z dejavniki, kot je kajenje, zaužitje 
ali neuporaba ustrezne zaščitne opreme,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 326
Priloga I, točka 2 (b)

b) simptomi zastrupitve s pesticidi in ukrepi 
prve pomoči,

b) simptomi zastrupitve s pesticidi in ukrepi 
prve pomoči ter simptomi dolgotrajnih 
učinkov na zdravje,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 327
Priloga I, točka 2 (c)

c) tveganja za neciljne rastline, koristne 
insekte, prosto živeče živali, biotsko 
raznovrstnost in okolje na splošno,

c) tveganja za neciljne rastline, koristne 
insekte, prosto živeče živali, biotsko 
raznovrstnost in okolje na splošno, s 
posebnim poudarkom na škodljivih učinkih 
uporabe pesticidov v kmetijstvu, na primer 
izginjanja naravnih sovražnikov in 
zmanjšanega opraševanja s pomočjo 
žuželk,

Or. en

Obrazložitev

Raba pesticidov povzroča v kmetijstvu več vrst stranskih stroškov, zato bi lahko 
najsodobnejše znanje o teh škodljivih učinkih vključili v program usposabljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 328
Priloga I, točka 3

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, strategijah in 
tehnikah celostnega upravljanja s pridelki 
in načelih ekološkega kmetijstva;
informacije o splošnih standardih in 
standardih, posebej prilagojenih določenim 
pridelkom, v okviru celostnega zatiranja 
škodljivcev,

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, razumna uporaba 
kombiniranih bioloških, biotehnoloških, 
kemičnih, obdelovalnih (mehanskih) 
ukrepov oziroma ukrepov za gojenje rastlin 
ter načelih ekološkega kmetijstva;
informacije o splošnih standardih in 
standardih, posebej prilagojenih določenim 
pridelkom, ter spodbudo za uporabo 
naravnih načinov za zatiranje škodljivcev,

Or. pl

Obrazložitev

Program usposabljanja bi moral zajemati gradivo o dobri kmetijski praksi, skladno z 
Direktivo 91/414/EGS (opredelitev integriranega varstva) in uredbo s 23. februarja 2005 o 
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora 
ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
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Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Caroline Lucas

Predlog spremembe 329
Priloga 1, točka 3

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, strategijah in tehnikah 
celostnega upravljanja s pridelki in načelih 
ekološkega kmetijstva; informacije o 
splošnih standardih in standardih, posebej 
prilagojenih določenim pridelkom, v okviru 
celostnega zatiranja škodljivcev,

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, strategijah in tehnikah 
celostnega upravljanja s pridelki in načelih 
ekološkega kmetijstva; informacije o 
splošnih standardih in standardih, posebej 
prilagojenih določenim pridelkom, metod in 
praks z nekemičnimi možnostmi za varstvo 
rastlin, zatiranje škodljivcev in upravljanje 
s pridelki,

Or. en

Obrazložitev

Nekateri pesticidi imajo le „kozmetično“ vlogo, ki ni povezana s posameznimi škodljivci ali 
boleznimi, torej ne gre za zatiranje škodljivcev ali varstvo rastlin. Glede na ugotovljena 
tveganja ter akutne in kronične škodljive učinke na zdravje ljudi, kot je podrobneje razloženo 
v presoji vplivov tematske strategije, morajo države članice podpirati in spodbujati splošno 
sprejetje nekemičnih možnosti za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in ravnanje s pridelki. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 330
Priloga I, točka 3

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, strategijah in tehnikah 
celostnega upravljanja s pridelki in načelih 
ekološkega kmetijstva; informacije o 
splošnih standardih in standardih, posebej 
prilagojenih določenim pridelkom, v okviru 
celostnega zatiranja škodljivcev,

3. pojmi o strategijah in tehnikah celostnega 
zatiranja škodljivcev, strategijah in tehnikah 
celostnega upravljanja s pridelki, načelih 
ekološkega kmetijstva in nekemičnem 
varstvu pridelkov, zlasti preventivnih metod 
in metod biološkega zatiranja; informacije o 
splošnih standardih in standardih, posebej 
prilagojenih določenim pridelkom, v okviru 
celostnega zatiranja škodljivcev,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 331
Priloga I, točka 4

4. uvedba primerjalne ocene na stopnji 
uporabnika za pomoč poklicnim 
uporabnikom, da se odločijo za 
najprimernejšo izbiro med odobrenimi 
proizvodi za zadevni problem s škodljivci v 
dani situaciji,

4. uvedba primerjalne ocene na stopnji 
uporabnika za pomoč poklicnim 
uporabnikom, da se odločijo za 
najprimernejšo izbiro med odobrenimi 
proizvodi za zadevni problem s škodljivci v 
dani situaciji, pri tem pa lahko izberejo 
proizvod, ki je najmanj nevaren zdravju 
ljudi, 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Jill Evans

Predlog spremembe 332
Priloga 1, točka 5

5. ukrepi za zmanjšanje tveganja za ljudi, 
neciljne vrste in okolje, na najmanjšo možno 
mero, varne delovne prakse za skladiščenje, 
ravnanje s pesticidi in njihovo mešanje ter 
odlaganje prazne embalaže, drugih 
onesnaženih materialov in odvečnih 
pesticidov (vključno z mešanicami) v 
koncentrirani ali razredčeni obliki; 
priporočen način za nadziranje 
izpostavljenosti upravljavcev (osebna 
zaščitna oprema), 

5. ukrepi za zmanjšanje tveganja za ljudi, 
neciljne vrste in okolje, na najmanjšo možno 
mero, varne delovne prakse za skladiščenje, 
ravnanje s pesticidi in njihovo mešanje ter 
odlaganje prazne embalaže, drugih 
onesnaženih materialov in odvečnih 
pesticidov (vključno z mešanicami) v 
koncentrirani ali razredčeni obliki; 
priporočeni način za nadziranje 
izpostavljenosti upravljavcev (osebna 
zaščitna oprema); poznavanje vseh možnih 
dejavnikov izpostavljenosti, vključno z 
dolgotrajno izpostavljenostjo pesticidom v 
zraku, izpostavljenostjo hlapom po uporabi, 
reaktivacijo, padavinami, pesticidi od 
zunaj, ki bi se prenesli v zaprte prostore, 
izpostavljenostjo mešanicam, ostanki
pesticidov v cvetnem prahu ali prahu od 
pridelka (npr. ob žetvi), razširjanju 
onesnažene prsti in prenosom na velike 
razdalje,
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Or. en

Obrazložitev

Vsak uporabnik pesticidov se mora v celoti zavedati vseh dejavniki možne izpostavljenosti in z 
njo povezana tveganja, ne le za lastno zdravje, pač pa tudi za zdravje drugih izpostavljenih, 
zlasti prebivalcev in skupnosti v bližini škropljenih polj.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Glenis Willmott

Predlog spremembe 333
Priloga 1, točka 6

6. postopki za pripravo naprav za nanašanje 
za obratovanje, vključno z njihovo 
kalibracijo, ter za njihovo delovanje z 
minimalnimi tveganji za uporabnike, druge 
ljudi, neciljne živali in rastlinske vrste, 
biotsko raznovrstnost in okolje,

6. postopki za pripravo naprav za nanašanje 
za obratovanje, vključno z njihovo 
kalibracijo, ter za njihovo delovanje z 
minimalnimi tveganji za uporabnike, druge 
ljudi, neciljne živali in rastlinske vrste, 
biotsko raznovrstnost, okolje in vodne vire,

Or. en

Obrazložitev

Izrecno je treba navajati varstvo vodnih virov. Potrebni so tudi ukrepi v primeru ekstremnih 
vremenskih pojavov in za možno izpiranje pesticidov v vode. Vreme močno vpliva na stopnjo 
onesnaženosti. Pri mokri prsti je tveganje za odtekanje pesticidov veliko večje. Močne nevihte 
lahko znatno povečajo tveganje za odtekanje tako z dvorišč kot s polj.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 334
Priloga I, točka 7

– 7. uporaba naprav za nanašanje in 
njihovo vzdrževanje ter posebne tehnike 
škropljenja (npr. škropljenje majhnih 
količin, razpršilne šobe z majhnim 
odnašanjem škropiva) kot tudi cilji 
tehničnega pregleda škropilnic v uporabi in 
načini za izboljšanje kakovosti škropljenja,

7. uporaba naprav za nanašanje in njihovo 
vzdrževanje ter posebne tehnike škropljenja 
za zmanjšanje uporabe in odnašanja 
pesticidov ter tveganj zaradi njih (npr. 
škropljenje majhnih količin, razpršilne šobe 
z majhnim odnašanjem škropiva) kot tudi 
cilji tehničnega pregleda škropilnic v 
uporabi in načini za izboljšanje kakovosti 
škropljenja,

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Glenis Willmott

Predlog spremembe 335
Priloga I, točka 8

nujno ukrepanje za varovanje zdravja ljudi 
in okolja v primeru nenamernega razlitja in 
onesnaženosti,

8. nujno ukrepanje za varovanje zdravja 
ljudi in okolja ter vodnih virov v primeru 
nenamernega razlitja in onesnaženosti ter 
ekstremnih vremenskih pojavov, ki bi lahko 
povzročili izpiranje pesticidov,

Or. en

Obrazložitev

Izrecno je treba navajati varstvo vodnih virov. Potrebni so tudi ukrepi v primeru ekstremnih 
vremenskih pojavov in za možno izpiranje pesticidov v vode. Vreme močno vpliva na stopnjo 
onesnaženosti. Pri mokri prsti je tveganje za odtekanje pesticidov veliko večje. Močne nevihte 
lahko znatno povečajo tveganje za odtekanje tako z dvorišč kot s polj.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 336
Priloga I, točka 10 a (novo)

10 a. posebne kategorije, v katerih lahko 
upravljavci dobijo licenco, kar lahko 
zajema:
• a) varstvo pred 
škodljivci v kmetijstvu,
• b) varstvo pred 
škodljivci v gozdarstvu,
• c) obdelavo 
semen,
• b) varstvo pred 
škodljivci v vodnem okolju,
• e) varstvo pred 
škodljivci ob cestah in progah,



AM\662795SL.doc 161/171 PE 388.389v01-00

SL

• f) varstvo pred 
škodljivci na področju javnega zdravja,
• f) redno 
zatiranje glodavcev.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe priloge I, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Glenis Willmott

Predlog spremembe 337
Priloga I, točka 10 a (novo)

10 a. posebna pozornost na zavarovanih 
območjih iz členov 6 in 7 okvirne direktive 
o vodah,

Or. en

Obrazložitev

Po ugotovitvah organizacije WFD zahtevajo varstvo površinskih voda in podtalnice, 
ohranjanje habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode, pa tudi pitne vode, posebno 
zaščito in pozornost. To je v programih usposabljanja pomembno poudariti, zato da se bodo 
poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci zavedali teh potreb.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Glenis Willmott

Predlog spremembe 338
Priloga I, točka 10 b (novo)

10 b. pristop na podlagi tveganja, pri 
katerem se upoštevajo spremenljivke 
lokalnih območij, kot so podnebje, prst in 
vrste pridelkov ter hribovitost,

Or. en

Obrazložitev

Programi bi morali kot del najboljše prakse zajemati tudi razvijanje znanja o oceni tveganja, 
pri kateri se upoštevajo lokalne razmere.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 339
Priloga II

Ta priloga se črta.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 340
Priloga II a (novo)

Priloga II a
Minimalni elementi nacionalnih 

izhodiščnih poročil 
Del A: elementi, ki jih je treba vključiti v 
nacionalne začetne študije o uporabi 
pesticidov
Opis aktualnih razmer:
• znane informacije o proizvodnji, uvozu, 
izvozu, prodaji in razširjanju pesticidov,
• aktualni vzorci porabe pesticidov (skupna 
količina uporabljenih aktivnih sestavi; 
natančna količina pesticidov, uporabljenih 
pri posameznem nanašanju na glavnih 
pridelkih, zlasti na javnih mestih; izračun 
indeksa pogostosti uporabe),
• opis vpliva aktualnih vzorcev uporabe 
pesticidov na okolje, prehranjevalni verigo 
in zdravje ljudi na podlagi podatkov, 
zbranih preko veljavnih programov 
spremljanja,
• pregled veljavne zakonodaje in 
instrumentov politike ter njihovih učinkov,
• ocena potrebe po pesticidih,
• zaznane pomanjkljivosti pri zgoraj 
naštetih informacijah. 
Scenarija za zmanjšanje pesticidov:
• 30- in 50-odstotno zmanjšanje glede na 
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indeks pogostosti uporabe.
Ocena o posledicah izvajanja različnih 
scenarijev: 
• učinki na okolje (vključno s porabo 
energije in toplogrednimi plini),
• učinki na javno zdravje (delavci, 
prebivalci, druge prisotne osebe, ostanki na 
živilih), 
• učinki na kmetijsko proizvodnjo,
• ekonomski stroški in koristi (vključno z 
zmanjševanjem skritih stroškov) različnih 
scenarijev.
Prepoznavanje in ocena elementov, 
potrebnih za uresničitev scenarijev:
• vpliva elementov, navedenih v direktivi , 
pri zmanjševanju uporabe,
• potrebnih dodatnih znanstvenih podatkov 
in načina zbiranja teh podatkov, npr. z 
dodatno nadzorno zmogljivostjo ali 
raziskovalnimi zmogljivostmi,
• dodatne zmogljivosti, potrebne za 
zmanjševanje uporabe pesticidov, npr. 
kmetijske svetovalne službe, inšpektorji za 
nadzor uporabe, 
• možnih virov financiranja za izvajanje 
različnih scenarijev, vključno z dajatvami.
Sklepi
• Realni cilji glede zmanjševanja uporabe 
pesticidov pri posameznih pridelkih in pri 
nekmetijskem varstvu pred škodljivci, pa 
tudi nacionalni cilji, ki se ujemajo vsaj z 
obveznimi cilji zmanjševanja, postavljenih v 
členu 6, in katerih namen je dosegati 
nadaljnje zmanjševanje rabe.
elementi, ki jih je treba vključiti v nadaljnje 
nacionalne študije o zmanjševanju uporabe 
pesticidov
• Ovrednotenje izkušenj iz prejšnjih treh let 
pri uporabi programa za zmanjševanje 
pesticidov.
• Drugi podobni elementi.
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Postavljanje novih ciljev za naslednje 
obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Nova priloga je potrebna kot pisne smernice za države članice pri pripravi nacionalnih 
izhodiščnih poročil ter za zagotovitev enotnosti med poročili držav članic in oceno položaja 
za vso EU, ki jo pripravi Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in 

Anders Wijkman

Predlog spremembe 341
Priloga II b (novo)

Priloga II b
Minimalni elementi nacionalnih akcijskih 

načrtov za zmanjševanje tveganj in uporabe 
pesticidov

Kvalitativni in kvantitativni cilji:
• vmesni cilji za zmanjševanje tveganj in 
uporabe, merjeno z indeksom pogostosti 
uporabe,
• cilji za posebne ciljne skupine ali vrste 
uporabe, npr. za organe oblasti, kmete, 
uporabo ob cestah in progah,
• cilji za zmanjšanje uporabe pesticidov na 
občutljivih območjih,
• cilji za progresivno odpravo pesticidov in 
njihovih ostankov iz podtalnice in drugih 
okoljskih medijev,
• cilji za problematične pridelke oziroma 
regije. 
Nadzor nad uporabo:

• ukrepi, s katerimi se zagotovi izvajanje 
postopkov za celostno zatiranje škodljivcev, 
• nadzor, kot je prepoved nanašanja 
pesticidov v bližini izvirov pitne vode ali na 
območjih, občutljivih na pesticide, npr. v 
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naravnih parkih in na varovalnih pasovih,
nadzor, ki zajema prepoved uporabe 
pesticidov na območjih z večjim tveganjem 
za izpostavljenost, kot so šole, parki in 
druga javna mesta, območja ob cesti itd.
Raziskave in kmetijsko svetovalno delo:
• raziskave o nekemičnih alternativ 
pesticidom,
• demonstracijski programi o tem, kako 
zmanjšati pogostost nanašanja z uporabo 
nekemičnih metod in sistemov varstva pred 
škodljivci,
• usposabljanje kmetijskih svetovalcev o 
metodah in sistemi nekemičnega varstva 
pred škodljivci,
• raziskave o možnem zmanjšanju uporabe 
pesticidov z uporabo boljših škropilnih 
naprav ter metod in tehnik škropljenja. 
Informiranje, izobraževanje in 
usposabljanje:
• izobraževanje vseh upravljavcev pesticidov 
o nevarnostih za zdravje, ki jih povzročajo 
pesticidi, pa tudi nekemične metode in 
sistemi varstva pred škodljivci,
• smernice za upravljavce pesticidov, npr. o 
njihovem skladiščenju in ravnanju z njimi.
Naprave za nanašanje pesticidov:
• pregledi naprav v uporabi.
Finančni instrumenti:
• finančna podpora za izvajanje standardov 
in načinov celostnega zatiranja škodljivcev, 
• finančna podpora drugim ukrepom za 
zmanjševanje uporabe pesticidov,
• obsežnejše izvajanje mehanizmov 
navzkrižne skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nova priloga je potrebna kot pisne smernice za države članice pri pripravi nacionalnih 
izhodiščnih poročil ter za zagotovitev enotnosti med državami članicami.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos in 

Anders Wijkman

Predlog spremembe 342
Priloga II c (novo)

Priloga II c 

Elementi splošnih meril in meril, posebej 
prilagojenih posameznim pridelkom, za 

celostno zatiranje škodljivcev
Celostno zatiranje škodljivcev zajema 
naslednja minimalna splošna merila:
a) preprečevanje oziroma uničevanje 
škodljivih organizmov je treba med drugim 
doseči ali podpirati zlasti:
• z uporabo optimalnega kolobarjenja za 
uravnoteženo populacijo organizmov v prsti 
in za ohranjanje zdrave prsti, da bi 
preprečili izbruh na prst vezanih 
škodljivcev ter da se ne bi uporabljali 
razkuževalci prsti in druge kemikalije za 
prst,
• z doseganjem take sestave prsti, ki lahko 
daje zdrave pridelke, npr. s spodbujanjem 
deleža organskih snovi, omejevanjem 
globine oranja, preprečevanjem erozije, 
uporabo optimalnega zaporedja pridelkov, 
• z uporabo ustreznih tehnik gojenja, npr. 
uležane prsti za setev, obdobja in gostote 
setve, setve pokrovnih rastlin, optimalne 
razdalje med rastlinami, konzervacijske 
obdelave zemlje, higienskih ukrepov in 
obrezovanja,
• z uporabo najbolj dosegljivih kultivarjev, 
ki so odpornejši na škodljivce, ter potrjenih 
oziroma certificiranih semen in sadik,
• z uporabo uravnoteženega gnojenja na 
podlagi informacij o strukturi prsti in 
hranilih, ki jih že vsebuje, o načinih 
apnenja in namakanja oziroma izsuševanja 
za zmanjšanje dovzetnosti za škodljivce in 
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bolezni. Podtalnice se ne bi smelo 
uporabljati za namakanje, 
• s preprečevanjem širjenja škodljivih 
organizmov preko strojev in naprav,
• z zaščito in spodbujanjem pomembnih 
koristnih organizmov, kot je uporaba 
ekološke infrastrukture na proizvodnih 
mestih in zunaj njih, minimalnim skupnim 
deležem opuščenih polj, zasajanjem 
rastlinskih vrst, ki privabljajo naravne 
sovražnike škodljivcev.
b) Škodljive organizme je treba spremljati z 
ustreznimi metodami in orodji. Ta morajo 
zajemati znanstveno utemeljene sisteme za 
opozarjanje, napovedovanje in zgodnje 
odkrivanje, kjer je mogoče, pa tudi 
strokovno usposobljene svetovalce, kakršne 
zagotavljajo država in zasebne 
kmetijskosvetovalne storitve.
c) Na podlagi rezultatov spremljanja se 
poklicni uporabnik odloči, ali bo uporabil 
fitofarmacevtske ukrepe in kdaj. Bistvenega 
pomena za odločanje so sorazmerno velike 
in znanstveno utemeljene vrednosti praga. 
Kjer je mogoče, je treba pred uporabo 
upoštevati raven praga škodljivih 
organizmov v regiji.
d) Kjer je mogoče, morajo imeti biološke, 
mehanske in druge nekemične metode 
prednost pred kemičnimi. Pri 
odstranjevanju plevela mora imeti prednost 
mehansko pletje ali druge nekemične 
metode, na primer termičnega 
odstranjevanja plevela. Izjeme so lahko 
dopustne le v primeru dolgotrajnega 
slabega vremena, zaradi česar mehansko 
pletje ni mogoče.
c) Uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo je 
kolikor mogoče namensko in ima kar 
najmanj stranskih učinkov na zdravje ljudi 
in okolje, kot so rastlinski in drevesni 
izvlečki in mineralne snovi za 
preprečevanje glivičnih bolezni.
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f) Poklicni uporabnik mora 
fitofarmacevtska sredstva in druge oblike 
posegov uporabljati toliko, kolikor je 
potrebno, npr. z zmanjšanimi odmerki, 
manj pogosto ali delno uporabo, ob 
upoštevanju, kolikšna stopnja tveganja med 
vegetacijo je sprejemljiva, in tako, da ne 
povečuje tveganja, da bi se med škodljivimi 
organizmi razvila odpornost. 
g) Kjer je tveganje za odpornost na 
fitofarmacevtski ukrep znano in raven 
škodljivih organizmov zahteva večkratno 
nanašanje fitofarmacevtskega proizvoda na 
pridelek, je treba uporabiti dosegljive 
strategije proti odpornosti, da bi ohranili 
učinkovitost proizvoda. To lahko zajema 
uporabo več fitofarmacevtskih sredstev z 
različnimi načini delovanja.
h) Poklicni uporabniki morajo voditi 
evidenco o vseh uporabljenih 
fitofarmacevtskih sredstvih po posameznih 
poljih. Poklicni uporabnik lahko na podlagi 
te evidence in spremljanja škodljivih 
organizmov preveri uspešnost uporabljenih 
fitofarmacevtskih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev celostnega zatiranja škodljivcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 343
Priloga II d (novo)

Priloga II d
Minimalne zahteve za standarde, 

prilagojene posameznim pridelkom, v 
okviru celostnega zatiranja škodljivcev

Pri razvijanju podrobnih standardov 
celostnega zatiranja škodljivcev je treba 
upoštevati naslednje bistvene elemente:



AM\662795SL.doc 169/171 PE 388.389v01-00

SL

1. metode za uravnavanje strukture prsti, ki 
bi lahko bile ustrezen kmetijski podporni 
sistem, npr. spodbujanje deleža organskih 
snovi, omejevanje globine oranja, 
preprečevanje erozije, zaporedje pridelkov 
itd;
2. tak način kolobarjenja, ki spodbuja 
uravnoteženo populacijo organizmov v prsti 
in ohranjanje zdrave prsti, da bi preprečili 
izbruh na prst vezanih škodljivcev da se ne 
bi uporabljali razkuževalci prsti in druge 
kemikalije za prst;
3. uporaba najboljših sort pridelkov, 
odpornih proti škodljivcem. Pri vsakem 
pridelku je treba ugotoviti, za katero 
kombinacijo pridelka in škodljivca se 
porabi največ pesticidov in katera sorta je 
najodpornejša za to kombinacijo;
4. uporaba optimalne razdalje med 
rastlinami za vsak pridelek in druge tehnike 
upravljanja s pridelki, da bi preprečili pojav 
glivic in drugih škodljivcev; uporaba vseh 
razpoložljivih sistemov za spremljanje 
glivičnih bolezni, vključno z 
meteorološkimi napravami in opremo za 
odkrivanje listnih bolezni;
5. zagotavljanje ustreznega zavetja za 
naravne sovražnike škodljivcev, npr. 
minimalni delež opuščenih zemljišč za divje 
rastoče rastline, vključno z rastlinami za 
privabljanje naravnih sovražnikov 
škodljivcev. Biološki nadzor nad uporabo 
(industrijsko vzgojenih) naravnih 
sovražnikov škodljivcev, zlasti za zatiranje 
škodljivcev v steklenjakih, kot prehodni 
ukrep;
6. optimalno ravnanje s hranili, da se 
zmanjša dovzetnost za škodljivce in bolezni, 
na podlagi informacij o strukturi prsti in o 
hranilih, ki jih že vsebuje;
7. načeloma se lahko uporabljajo le 
mehansko pletje ali druge nekemične
metode, npr. termične, z izjemo 
dolgotrajnega slabega vremena, ko se lahko 
uporabi herbicid;
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8. če se težave s škodljivci kljub uporabi 
elementov v točkah 1 do 7 še vedno ne 
odpravijo, se uporabijo okolju manj 
nevarni pesticidi, kot so rastlinski in 
drevesni izvlečki, pa tudi druge snovi proti 
škodljivcem, na primer mineralne snovi za 
preprečevanje rasti gliv;
9. Uporaba pesticidov 
a) zgolj če se kljub uporabi elementov iz 
točk 1 do 8 ni dosegla sorazmerna zaščita 
pridelka, 
b) zgolj na podlagi informacij o prisotnosti 
škodljivcev (sledenje, senzorji, spletne 
storitve), ki utemeljujejo, da je uporaba 
pesticidov potrebna, in 
c) zgolj z uporabo selektivnih pesticidov (ki 
ne škodujejo koristnim organizmom) za 
omejeno obdobje;
10. minimalna uporaba drugih virov 
surovin, npr. kar najmanjša poraba 
energije iz fosilnih goriv, nikakor pa ne 
uporaba surovin, kot so šota, divje cvetlice 
in gomolji.
Sistem celostnega zatiranja škodljivcev se 
izvaja v skladu z naslednjimi zahtevami:
– načrt za celostno zatiranje škodljivcev na 
ravni kmetije z namenom, da se zmanjša 
uporaba pesticidov,
– skladnost z veljavnimi predpisi na ravni 
EU in nacionalnimi predpisi o uporabi 
pesticidov,
– register na ravni kmetije o vsakokratni 
uporabi pesticidov po poljih ,
– register na ravni kmetije o vseh 
uporabljenih ukrepih za preprečevanje in 
zmanjševanje uhajanja pesticidov v okolje.

Or. en

Obrazložitev

Ker je v Evropi vrsta različnih opredelitev in standardov za celostno zatiranje škodljivcev, je 
potreben minimalne sklop elementov kot pisna smernica, da bodo države članice lahko 
zagotovile enotnost.
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