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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 15
Съображение 3

(3) Наличието на хармонизирани и 
сравними общностни статистически 
данни относно продажбите и употребата 
на пестициди е от основно значение за 
разработване и контрол на общностното 
законодателство и политики в контекста 
на тематичната стратегия относно 
устойчиво използване на пестициди.

(3) Наличието на хармонизирани и 
сравними общностни статистически 
данни относно производството, вноса,
износа, продажбите, разпространението
и употребата на пестициди е от основно 
значение за разработване и контрол на 
общностното законодателство и политики 
в контекста на тематичната стратегия 
относно устойчиво използване на 
пестициди.

Or. pl

Обосновка

To include production, import, export and distribution as key factors in the strategy for 
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sustainable pesticide use.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 16
Съображение 4

(4) Тъй като ефектът от сравнително 
новата Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането на 
пазара на биоциди ще стане ясен много 
след 2006 г., по времето, когато бъде 
завършена първата оценка на активните 
вещества, употребявани в биоцидните 
продукти, нито Комисията, нито повечето 
държави-членки в момента имат 
достатъчно знание или опит, за да 
предложат по-нататъшни мерки относно 
биоцидите.  Следователно обхватът на 
настоящия регламент се ограничава до 
продуктите за растителна защита, които 
са предмет на Директива 91/414/EИО на 
Съвета от 15 юли 1991 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита , във връзка с която 
вече има значителен опит при събирането 
на данни.  При необходимост обхватът 
би могъл да се разшири на по-късен 
етап, за да включи и биоциди.

(4) Тъй като ефектът от сравнително 
новата Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането на 
пазара на биоциди ще стане ясен много 
след 2006 г., когато бъде завършена 
първата оценка на активните вещества, 
употребявани в биоцидните продукти, 
нито Комисията, нито повечето държави-
членки в момента имат достатъчно 
знание или опит, за да предложат по-
нататъшни мерки относно биоцидите.  
Следователно обхватът на настоящия 
регламент се ограничава до продуктите за 
растителна защита, които са предмет на 
Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 
юли 1991 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита , във 
връзка с която вече има значителен опит 
при събирането на данни.  Обхватът ще 
бъде разширен, така че да включва 
биоцидите след първия доклад на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

In most cases the active ingredient of the biocides are also used as a plant protection product. 
Biocides have almost the same health and environmental impact. All categories, production 
and trade of biocide products are known; therefore biocides should be included in the 
regulation.

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 17
Съображение 4
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(4) Тъй като ефектът от сравнително 
новата Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 1998 г. относно 
пускането на пазара на биоциди ще 
стане ясен много след 2006 г., когато 
бъде завършена първата оценка на 
активните вещества, употребявани в 
биоцидните продукти, нито 
Комисията, нито повечето държави-
членки в момента имат достатъчно 
знание или опит, за да предложат по-
нататъшни мерки относно биоцидите. 
Следователно обхватът на настоящия 
регламент се ограничава до продуктите за 
растителна защита, които са предмет на 
Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 
юли 1991 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита , във 
връзка с която вече има значителен опит 
при събирането на данни.  При 
необходимост обхватът би могъл да се 
разшири на по-късен етап, за да включи 
и биоциди.

(4) Обхватът на настоящия регламент 
включва пестицидите, които от своя 
страна включват както продуктите за 
растителна защита, които са предмет на 
Директива 91/414/EИО на Съвета от 15 
юли 1991 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита , във 
връзка с която вече има значителен опит 
при събирането на данни, така и 
биоцидни продукти, които са предмет 
на Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди, принадлежащи към 
продуктови типове 14-19, определени в 
приложение V на тази директива.

________
1 ОВ 123, 24.4.1998 г., стр. 1 . Директива, 
изменена от Директива 2007/47/ЕО ОВ L 247, 
21.9.2007 г., стр. 21

Or. en

Обосновка

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registred as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 18
Съображение 5

(5) Многогодишният опит на Комисията 
при събиране на данни за продажбата и 
употребата на продукти за растителна 
защита доказва необходимостта от 
хармонизирана методология за събиране 
на статистически данни на равнище на 
Общността, както от веригата на 
разпространение, така и от 
ползувателите.  Още повече, като се има 
предвид целта за изчисляване на 
подходящи показатели на риска в 
съответствие с целите на тематичната 
стратегия относно устойчиво използване 
на пестициди, статистическите данни 
трябва да бъдат събирани в подробности, 
които включват и равнището на 
активните вещества.

(5) Многогодишният опит на Комисията 
при събиране на данни за продажбата и 
употребата на продукти за растителна 
защита доказва необходимостта от 
хармонизирана методология за събиране 
на статистически данни на равнище на 
Общността от веригата производител-
дистрибутор-потребител. Още повече, 
като се има предвид целта за изчисляване 
на подходящи показатели на риска в 
съответствие с целите на тематичната 
стратегия относно устойчиво използване 
на пестициди, статистическите данни 
трябва да бъдат събирани в подробности, 
които включват и равнището на 
активните вещества, по-специално в 
растителните и животинските 
продукти, с цел намаляване на риска за 
крайните потребители в 
хранителната верига.

Or. pl

Обосновка

Some links in the data-collection chain – which are referred to elsewhere in the proposal (e.g. 
in Recital 6) – were missing.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 19
Съображение 6

(6) Между различните варианти за 
събиране на данни, разгледани в оценката 
на въздействието на тематичната 
стратегия относно устойчиво използване 
на пестициди, задължителното събиране 
на данни беше препоръчано като най-
добър вариант, защото би дало 
възможност за създаване на точни и 

(6) Между различните варианти за 
събиране на данни, разгледани в оценката 
на въздействието на тематичната 
стратегия относно устойчиво използване 
на пестициди, задължителното събиране 
на данни беше препоръчано като най-
добър вариант, защото би дало 
възможност за създаване и наблюдение
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надеждни данни относно производството, 
разпространението и употребата на 
продукти за растителна защита по бърз и 
икономически ефективен начин.

на точни и надеждни данни относно 
производството, разпространението и 
употребата на продукти за растителна 
защита по бърз и икономически 
ефективен начин.

Or. pl

Обосновка

Reducing pesticide use calls for not only data collection, surveys and the development of 
statistics, but also monitoring of those statistics from an environmental impact standpoint, 
with a view to protecting geosystems and human life.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 20
Съображение 8

(8) Регламент (EО) № 322/97 на Съвета от 
17 февруари 1997 г. относно статистиката 
на Общността определя референтната 
рамка за разпоредбите на настоящия 
регламент. По-специално той изисква 
съответствие на стандартите за 
безпристрастност, надеждност, 
обективност, научна независимост, 
рентабилност и поверителност на 
статистическата информация.

(8) Регламент (EО) № 322/97 на Съвета от 
17 февруари 1997 г. относно статистиката 
на Общността определя референтната 
рамка за разпоредбите на настоящия 
регламент. По-специално той изисква 
съответствие на стандартите за 
безпристрастност, надеждност, 
обективност, научна независимост, 
точност, рентабилност и поверителност 
на статистическата информация.

Or. pl

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 21
Съображение 9

(9) Необходимата защита на 
поверителността на данни с търговска 
стойност се осигурява, наред с другите 
начини, чрез съответни обобщения при 
публикуване на статистика.

(9) Необходимата защита на 
поверителността на данни с търговска 
стойност се осигурява, наред с другите 
начини, чрез съответни обобщения при 
публикуване на статистика. Тези 
обобщения обаче не трябва да 
застрашават околната здравето и 
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околната среда.

Or. en

Обосновка

Protection of confidential data and protection of human health and the environment should be 
well balanced.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 22
Съображение 9

(9) Необходимата защита на 
поверителността на данни с търговска 
стойност следва да се осигури, наред с 
другите начини, чрез съответни 
обобщения при публикуване на 
статистика.

(9) Трябва да се създаде прозрачна 
система за отчетност и наблюдение 
по отношение на продуктите за 
растителна защита, а необходимата 
защита на поверителността на данни с 
търговска стойност следва да се осигури, 
наред с другите начини, чрез съответни 
обобщения при публикуване на 
статистика. Същевременно е необходимо 
да се постигне компромис, така че на 
обществеността да се предоставят 
подбрани данни, свързани с употребата 
на средства за растителна защита,
съгласно Конвенцията от Архус.

Or. pl

Обосновка

Not all data gathered are confidential, and such data should therefore be made public. The 
purpose of this is to inform and educate the EU public (in accordance with the Aarhus 
Convention), as well as to guard against potential hazards arising from unwarranted use of 
plant protection products.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 23
Съображение 9 а (ново)
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(9а) Събирането на данни относно 
въздействието върху здравето на 
човека и животните  и върху околната 
среда подлежи на оценка. Резултатите 
от оценката се публикуват в 
Интернет.

Or. pl

Обосновка

Due attention should be paid to the impact that plant protection products have on human and 
animal health and the environment, with a view to possible decisions on their withdrawal.

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 24
Член 1, параграф 1

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно пускането 
на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита. 

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно пускането 
на пазара и употребата на пестициди. 

Or. en

Обосновка

There is a need to establish coherence of the definitions between the Statistical Regulation 
and the Pesticides Package. The term "plant protection products" used throughout the 
proposal, including the title, might lead to confusion as the term "pesticides" is referred to in   
the titles of all the proposals. "Plant protection products" should be replaced with 
"pesticides" throughout the text of this Regulation.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 25
Член 1, параграф 1

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно пускането 

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно 
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на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита.

производството, пускането на пазара и 
употребата на продукти за растителна 
защита.

Or. pl

Обосновка

Plant protection product statistics should cover production, placing on the market and use, 
with a view to establishing a reliable system of controls.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 26
Член 1, параграф 1

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно пускането 
на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита. 

1. Настоящият регламент установява 
рамка за изготвяне на общностни 
статистически данни относно пускането 
на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита и биоциди. 

Or. en

Обосновка

In most cases the active ingredient of the biocides are used also as a plant protection product. 
Biocides have almost the same health and environmental impact. All categories, production 
and trade of biocide products are known; therefore biocidal products should be included in 
the regulation.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 27
Член 1, параграф 2, тире 1

- годишните количества продукти за 
растителна защита, пуснати на пазара, 
съгласно Приложение I;

- годишните количества продукти за 
растителна защита, произведени и
пуснати на пазара, съгласно Приложение 
I;

Or. pl
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 28
Член 1, параграф 2, тире 2 а (ново)

- годишното количество биоциди, 
пуснати на пазара в съответствие с 
приложение І, приложение ІА и 
приложение ІБ на Директива 98/8/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно пускането на пазара на 
биоциди.

Or. en

Обосновка

see justification to amendment on Article 1, paragraph 1.

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 29
Член 2, буква а)

"продукт за растителна защита" е 
продукт за растителна защита съгласно 
определението в член 2, парагараф 1 от 
Директива 91/414/ЕИО, изменена;

а) „пестициди” означава пестициди, 
които включват:

(аа) продукт за растителна защита 
съгласно определението в член 2, 
парагараф 1 от Директива 91/414/ЕИО, 
изменена;

аб) биоциди, съгласно определението в 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди, принадлежащи към 
продуктови типове 14-19, определени в 
приложение V на тази директива;

Or. en
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Обосновка

Since the term "plant protection products" will be replaced by the term "pesticides" 
throughout the Regulation it must be made clear what the pesticides refer to. In this case, 
pesticides are covering plant protection products as defined by the Directive mentioned above 
and the same biocidal products referred to in the Framework Directive on the sustainable use 
of pesticides. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 30
Член 2, буква (а а) (нова)

(a a) „статистически данни“ са 
статистическа информация, 
предвидена в член 3, параграф 1 от 
настоящия регламент;

Or. pl

Обосновка

A definition of the term 'statistics' needs to be included in this EP and Council regulation.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 31
Член 2, буква в)

в) „пускане на пазара” е пускане на 
пазара съгласно определението в член 2, 
параграф 10 от Директива 91/414/ЕИО, 
изменена; 

в) „пускане на пазара” е пускане на 
пазара съгласно определението в член 2, 
параграф 10 от Директива 91/414/ЕИО, 
изменена; 

Or. de

Обосновка

Sprachliche Korrektur, nur für deutsche Version relevant.
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Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 32
Член 2, буква  е)

е) „професионален ползувател” е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
използва пестициди в рамките на своята 
професионална дейност, включително 
оператори, техници, работодатели и 
самостоятелно заети лица в областта на 
земеделието или в други сектори 
съгласно определението в член 3 от 
Директивата на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчиво използване на пестициди.

е) „професионален ползувател” е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
използва продукти за растителна 
защита в рамките на своята 
професионална дейност, включително 
оператори, техници, работодатели и 
самостоятелно заети лица в областта на 
земеделието или в други сектори 
съгласно определението в член 3 от 
Директивата на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчиво използване на продукти за 
растителна защита.

Or. de

Обосновка

Zutreffende Bezeichnung der Stoffgruppe, für die die Statistiken erstellt werden sollen. Siehe 
auch Titel der Verordnung.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 33
Член 3, параграф 1, алинея първа

1. Държавите-членки събират данните, 
необходими за определяне на 
характеристиките, изброени в в 
Приложения I и II, чрез:

1. Държавите-членки събират данните, 
необходими за определяне на 
характеристиките, изброени в в 
Приложения I и II, чрез една или 
комбинация от следните мерки:

Or. de

Обосновка

sprachlich logischer
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 34
Член 3, параграф 1, тире -1 (ново)

- данни от произведители, търговци и 
вносители на пестициди,

Or. en

Обосновка

Pesticide producers, traders and importers have the most relevant data regarding plant 
protection and biocidal product placement on the market.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 35
Член 3, параграф 1, тире 1

- проучвания, - проучвания и наблюдение,

Or. pl

Обосновка

Reducing pesticide use calls for not only data collection, surveys and the development of 
statistics, but also monitoring of those statistics from an environmental impact standpoint, 
with a view to protecting geosystems and human life.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 36
Член 3, параграф 1, тирета 4 и 5

административни източници или - други административни източници или

- комбинация от тези средства, 
включително процедури за 
статистически прогнози, основани на 
експертни мнения или модели.

- статистически прогнози, основани на 
експертни мнения или модели.

Or. de
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Обосновка

sprachlich logischer

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 37
Член 3, параграф 2

2. Държавите-членки предават на 
Комисията статистически данни, 
получени като резултат, включително 
поверителни данни, съгласно графиците и 
периодичността, посочени в Приложения 
I и II. Данните следва да се предоставят в 
съответствие с класификацията в 
Приложение III. 

2. Държавите-членки предават на 
Комисията статистически данни, 
получени като резултат съгласно 
графиците и периодичността, посочени в 
Приложения I и II. Данните следва да се 
предоставят в съответствие с 
класификацията в Приложение III. 
Държавите-членки могат да събират 
дани по съображения за 
поверителност.

Or. de

Обосновка

1. Zur Entwicklung von Risikoindikatoren, dem Zweck der Statistikverordnung, sind nur die 
festgelegten statistischen Ergebnisse, aber keine vertraulichen Daten erforderlich. Der 
Passus ist daher überflüssig. 

2. Die nach der Klassifikation des Anhang III zu übermittelnden Daten sollten aggregiert 
übermittelt werden können, um sensible Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren zu 
können.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 38
Член 3, параграф 6

6. Когато е необходимо поради
съображения за поверителност, преди 
оповестяването Комисията обобщава 
данните според класовете химически 
вещества или категориите продукти, 
посочени в Приложение III. 

6. От съображения за поверителност, 
преди оповестяването Комисията 
обобщава данните според класовете 
химически вещества или категориите 
продукти, посочени в Приложение III. 
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Съгласно член 15 от Регламент на 
Съвета (ЕО) 322/97 от 17 февруари 
1997 г. относно статистиката на 
Общността поверителните данни, 
които се събират изключително за 
съставяне на статистиката на 
Общността, трябва да се използват 
изключително за статистически цели, 
освен ако тези, които ги предоставят 
не дадат по недвусмислен начин 
съгласието си тези данни да бъдат 
използвани и за други цели. По-
специално Комисията обобщава 
данните според класовете химически 
вещества или категориите продукти, 
посочени в Приложение III, когато 
това е необходимо по съображения за 
поверителност.

Or. de

Обосновка

Der Umgang mit vertraulichen Daten muss nicht nur im Rahmen von Veröffentlichungen 
geregelt werden, sondern auch in der Hinsicht, dass die Daten nicht für andere als den 
Bestimmungszweck verwendet werden.

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 39
Член 4, параграф 2, буква г)

г) адаптиране на списъка с вещества, 
които трябва да бъдат обхванати, и 
класифицирането им по категории 
продукти и класове химически вещества 
съгласно Приложение III.

г) адаптиране на списъка с вещества, 
които трябва да бъдат обхванати, и 
класифицирането им по категории 
продукти и класове химически вещества 
съгласно Приложение III. Адаптирането 
на списъка от вещества трябва да се 
извършва редовно, имайки предвид 
текущата оценка на активните 
вещества.

Or. en
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Обосновка

The Annex of active substances must be updated whenever a new active substance is included 
in Annex I of the authorisation procedure, especially because the list of active substances will 
be updated under the Framework Directive.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 40
Член 6, параграф 2

Първият доклад се предава до края на 
седмата календарна година след 
годината на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Първият доклад се предава до края на 
четвъртата календарна година след 
годината на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Most data are available, therefore the first report shall be submitted as soon as possible.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 41
Приложение І, заглавие

Статистически данни относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита

Статистически данни относно
производството и пускането на пазара 
на продукти за растителна защита

Or. pl

Обосновка

The statistics should cover the production and placing on the market of plant protection 
products.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 42
Приложение I, раздел 1
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Статистическите данни обхващат всички 
вещества, изброени в Приложение III, 
включително активни, 
растителнозащитни или 
синергизиращи вещества, съдържащи се 
в продуктите за растителна защита, 
пуснати на пазара във всяка държава-
членка.  Обръща се специално внимание 
на избягването на двойното броене в 
случай на повторна употреба на даден 
продукт или прехвърляне на разрешение 
между доставчици. 

Статистическите данни обхващат всички 
вещества, изброени в Приложение III, 
съдържащи се в продуктите за растителна 
защита, пуснати на пазара във всяка 
държава-членка.  Обръща се специално 
внимание на избягването на двойното 
броене в случай на повторна употреба на 
даден продукт или прехвърляне на 
разрешение между доставчици. 

Or. de

Обосновка

Der Zusatz besteht bereits in der Definition zu "Stoffen" in Art. 2, Buchstabe b) sowie im 
Eingangssatz des Anhang III und ist dort logisch richtig plaziert. An dieser Stelle ist er 
überflüssig und sprachlich unglücklich und sollte daher weggelassen werden.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 43
Приложение I, раздел 2

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

Изчислява се количеството на всяко от 
веществата, изброени в Приложение III, 
които се съдържат в продукти за 
растителна защита и биоциди, пуснати на 
пазара на всяка от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

The aim of the regulation is to lower risk meant by pesticides and to compare the situation in 
different Member States. These aims can be served only with national and regional data 
available.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 44
Приложение I, раздел 3

Данните се посочват в килограми 
вещество.

Данните се посочват в килограми 
активно вещество.

Or. en

Обосновка

Active substance is the correct terminology.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 45
Приложение І, раздел 6, параграф 3

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Diese Schätzungen würden zu erheblichem Verwaltungsaufwand führen, ohne das ersichtlich 
wäre, dass sie für die Bestimmung von Pflanzenschutzmittel-Risikoindikatoren, dem 
Bestimmungszweck der zu gewinnenen Daten, notwendig sind. Dieser Aufwand wäre damit 
überflüssig und sollte weggelassen werden.
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Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 46
Приложение І, раздел 6, параграф 3

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

Докладът, отнасящ се за втората 
референтна година, съдържа 
приблизителна оценка на относителния 
дял, в рамките на общото количество, на 
веществата от всяка от изброените в 
Приложение ІІІ основни групи, 
съдържащи се в продуктите за растителна 
защита, пуснати на пазара за 
селскостопанска и за неселскостопанска 
употреба и по-специално за поддържане 
на общинските зелени площи, 
пътищата и железопътните линии, на 
твърди, водоустойчиви повърности в 
градовете и за частни нужди.  Тези 
преценки се актуализират на всеки пет 
години.

Or. en

Обосновка

Contamination of water by pesticides is a major issue throughout Europe and there is 
anecdotal evidence that much of this comes from outside agriculture (e.g. applying to 
hard/impermeable surfaces, contamination of water from field drains).

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 47
Приложение ІІ, раздел 1, параграф 1

1. Статистиките регистрират 
използването на продукти за 
растителна защита в земеделието в 
отделните държави-членки.

1. Статистиките регистрират 
използването на пестициди от 
земеделските производители в 
отделните държави-членки.

Or. en

Обосновка

The scope of Annex II should remain limited to pesticides used by farmers, as it would be very 
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difficult to asses from a statistical point of view non- agricultural uses of pesticides that can 
be used by a broad variety of users and for which no experience and harmonised approach 
exist so far. This could affect the efficiency and increase the cost of the Regulation.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 48
Приложение ІІ, раздел 1, параграф 3

3. Статистическите данни обхващат 
всички вещества, изброени в Приложение 
III, което включва активни, 
растителнозащитни или синергизиращи 
вещества, съдържащи се в продуктите за 
растителна защита, използвани върху 
избраните култури в рамките на 
референтния период. 

3. Статистическите данни обхващат 
всички вещества, изброени в Приложение 
III, с изключение на растителнозащитни 
и синергизиращи вещества, съдържащи 
се в продуктите за растителна защита, 
използвани върху избраните култури в 
рамките на референтния период. 

Or. de

Обосновка

Zur Ermittlung von Pflanzenschutzmittel-Risikoindikatoren, dem Zweck der Datengewinnung, 
ist die Einbeziehung von Safenern und Synergisten nicht notwendig, würde jedoch zu einem 
erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand führen. Daher ist die Aufnahme dieser 
Stoffgruppen in Anhang II überflüssig und sollte weggelassen werden.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 49
Приложение ІІ, раздел 2, параграф 1

1. Количеството на всяко вещество от 
списъка в Приложение ІІІ, което се 
съдържа в продуктите за растителна 
защита, използвани за всяка от избраните 
култури, се съотнася към общата 
обработена площ и "площта на 
третирана култура" за всяко вещество.

1. Количеството на всяко вещество от 
списъка в Приложение ІІІ, което се 
съдържа в продуктите за растителна 
защита, използвани за всяка от избраните 
култури, се съотнася към общата, 
статистически обхваната, 
обработена площ и "площта на 
третирана култура" за всяко вещество.

Or. de
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Обосновка

Notwendige Präzisierung, damit für die zu ermittelnde Grösse vorhandene statistische Daten 
genutzt werden können.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 50
Приложение ІІ, раздел 3, параграф 1

1. Количествата използвани вещества  се 
посочват в килограми.

1. Количествата използвани активни 
вещества  се посочват в килограми.

Or. en

Обосновка

Active substance is the correct terminology.


	690001bg.doc

