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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 15
Recital 3

(3) Zharmonizowane i porównywalne 
statystyki wspólnotowe dotyczące sprzedaży 
i wykorzystania pestycydów są niezbędne 
dla rozwoju i monitorowania polityki i 
prawodawstwa Wspólnoty w kontekście 
strategii tematycznej zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

(3) Zharmonizowane i porównywalne 
statystyki wspólnotowe dotyczące 
produkcji, importu, eksportu, sprzedaży,
dystrybucji i wykorzystania pestycydów są 
niezbędne dla rozwoju i monitorowania 
polityki i prawodawstwa Wspólnoty w 
kontekście strategii tematycznej 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

Or. pl

Justification

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu, uwzględniając produkcję, import, eksport i 
dystrybucję jako ważne aspekty dla strategii zrównoważonego stosowania pestycydów.
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Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 16
Recital 4

(4) Since the effects of the relatively new 
Directive 98/8/EC of the European 
Parliament and of the Council of 16 
February 1998 concerning the placing of 
biocidal products on the market will not 
become apparent until well after 2006, when 
the first evaluation of active substances for 
use in biocidal products will be finalised, 
neither the Commission nor most Member 
States currently have sufficient knowledge 
or experience to propose further measures 
regarding biocides. The scope of this 
Regulation is thus limited to plant protection 
products covered by Council Directive 
91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the 
placing of plant protection products on the 
market, for which a large experience already 
exists on data collection. If necessary, the 
scope may be expanded at a later stage so 
as to include biocides.

(4) Since the effects of the relatively new 
Directive 98/8/EC of the European 
Parliament and of the Council of 16 
February 1998 concerning the placing of 
biocidal products on the market will not 
become apparent until well after 2006, when 
the first evaluation of active substances for 
use in biocidal products will be finalised, 
neither the Commission nor most Member 
States currently have sufficient knowledge 
or experience to propose further measures 
regarding biocides. The scope of this 
Regulation is thus limited to plant protection 
products covered by Council Directive 
91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the 
placing of plant protection products on the 
market, for which a large experience already 
exists on data collection. The scope shall be 
expanded to include biocidal products, by 
the time the first report is submitted by the 
Commission.

Or. en

Justification

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.

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 17
Recital 4

(4) Since the effects of the relatively new 
Directive 98/8/EC of the European 
Parliament and of the Council of 16 
February 1998 concerning the placing of 
biocidal products on the market will not 
become apparent until well after 2006, 

(4) The scope of this Regulation  will cover 
pesticides, which include both plant 
protection products covered by Council 
Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 
concerning the placing of plant protection 
products on the market, for which a large 
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when the first evaluation of active 
substances for use in biocidal products will 
be finalised, neither the Commission nor 
most Member States currently have 
sufficient knowledge or experience to 
propose further measures regarding 
biocides. The scope of this Regulation is 
thus limited to plant protection products 
covered by Council Directive 91/414/EEC 
of 15 July 1991 concerning the placing of 
plant protection products on the market [16], 
for which a large experience already exists 
on data collection. If necessary, the scope 
may be expanded at a later stage so as to 
include biocides.

experience already exists on data collection, 
and biocidal products covered by Directive 
98/8/EC of the European Parliament and 
of the Council of 16 February 1998 
concerning the placing of biocidal products 
on the market1 belonging to product types 
14 - 19 as defined in Annex V thereto. 

________
1 OJ L 123, 24.4.1998, p 1. Directive as last amended 
by Directive 2007/47/EC (OJ L 247, 21.9.2007, p. 
21).

Or. en

Justification

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.

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 18
Recital 5

(5) Wieloletnie doświadczenie Komisji w 
zakresie gromadzenia danych dotyczących 
sprzedaży i wykorzystania środków ochrony 
roślin wykazało potrzebę istnienia 
zharmonizowanej metodologii gromadzenia 
statystyk na poziomie wspólnotowym, 
pochodzących zarówno z łańcucha 

(5) Wieloletnie doświadczenie Komisji w 
zakresie gromadzenia danych dotyczących 
sprzedaży i wykorzystania środków ochrony 
roślin wykazało potrzebę istnienia 
zharmonizowanej metodologii gromadzenia 
statystyk na poziomie wspólnotowym, 
pochodzących z łańcucha producent-
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dystrybucji, jak i od użytkowników. Ponadto 
w celu obliczenia dokładnych wskaźników 
ryzyka zgodnie z celami strategii 
tematycznej zrównoważonego stosowania 
pestycydów statystyki powinny być 
szczegółowe aż do poziomu substancji 
czynnych.

dystrybutor-użytkownik. Ponadto w celu 
obliczenia dokładnych wskaźników ryzyka 
zgodnie z celami strategii tematycznej 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
statystyki powinny być szczegółowe aż do
poziomu substancji czynnych szczególnie w 
produktach roślinnych i zwierzęcych w celu 
zmniejszenia zagrożenia dla konsumentów 
na końcu łańcucha żywnościowego.

Or. pl

Justification

W poprawce brakowało wszystkich ogniw łańcucha gromadzenia statystyk. Są one 
umieszczone w innych zapisach niniejszego dokumentu np. p. 6 preambuły. 

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 19
Recital 6

(6) Wśród różnych opcji gromadzenia 
danych ocenionych w ocenie wpływu 
strategii tematycznej dotyczącej 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
zalecano obowiązkowe gromadzenie danych 
jako najlepszą opcję, ponieważ pozwoliłoby 
to na szybkie i efektywne pod względem 
kosztów opracowanie dokładnych i 
rzetelnych danych dotyczących produkcji, 
dystrybucji i wykorzystania środków 
ochrony roślin.

(6) Wśród różnych opcji gromadzenia 
danych ocenionych w ocenie wpływu 
strategii tematycznej dotyczącej 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
zalecano obowiązkowe gromadzenie danych 
jako najlepszą opcję, ponieważ pozwoliłoby 
to na szybkie i efektywne pod względem 
kosztów opracowanie i monitoring 
dokładnych i rzetelnych danych dotyczących 
produkcji, dystrybucji i wykorzystania 
środków ochrony roślin.

Or. pl

Justification

Aby zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów nie tylko należy je gromadzić, badać  i 
opracowywać, ale także monitorować stan środowiska w celu ochrony  geosystemów i życia 
ludzkiego.   
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Amendment by Urszula Krupa

Amendment 20
Recital 8

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z 
dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty17 stanowi ramy odniesienia dla 
przepisów tego rozporządzenia. W 
szczególności wymaga ono zgodności z 
normami bezstronności, rzetelności, 
obiektywizmu, niezależności naukowej, 
efektywności pod względem kosztów oraz 
poufności informacji statystycznych.

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z 
dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty stanowi ramy odniesienia dla 
przepisów tego rozporządzenia. W 
szczególności wymaga ono zgodności z 
normami bezstronności, rzetelności, 
obiektywizmu, niezależności naukowej, 
poprawności kontroli, efektywności pod 
względem kosztów oraz poufności 
informacji statystycznych.

Or. pl

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 21
Recital 9

(9) The necessary protection of 
confidentiality on data of commercial value 
shall be assured, among other means, by an 
appropriate aggregation when publishing 
statistics.

(9) The necessary protection of 
confidentiality on data of commercial value 
shall be assured, among other means, by an 
appropriate aggregation when publishing 
statistics. However, the aggregation must 
not endanger health and environmental 
safety.

Or. en

Justification

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

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 22
Recital 9

(9) Należy zapewnić niezbędną ochronę 
poufności danych dotyczących wartości 

(9) Należy stworzyć przejrzysty system 
sprawozdawczości i monitorowania 
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handlowej, między innymi poprzez 
odpowiednie łączenie danych przy 
publikacji statystyk.

dotyczący środków ochrony roślin, a także
zapewnić niezbędną ochronę poufności 
danych dotyczących wartości handlowej, 
między innymi poprzez odpowiednie 
łączenie danych przy publikacji statystyk. 
Niemniej jednak należy znaleźć kompromis, 
aby podawać do publicznej wiadomości 
wybrane dane dotyczące zużycia środków 
ochrony roślin , zgodnie z Konwencją z 
Aarhus.

Or. pl

Justification

Nie wszystkie gromadzone dane mają charakter poufny, dlatego powinny być podawane do 
publicznej wiadomości. Zabieg ten ma na celu informowanie  i edukację obywateli UE 
(zgodnie z Konwencją  z Aarhus), ma także zapobiec ewentualnym zagrożeniom 
spowodowanym nieuzasadnionym użyciem środków ochrony roślin.

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 23
Recital 9 a (new)

(9 a) Należy zapewnić ocenę gromadzenia 
danych odnośnie oddziaływania na zdrowie 
ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne. 
Ocenę to podaje się do wiadomości 
publicznej poprzez publikacje w Internecie.

Or. pl

Justification

Należy pamiętać o wpływie środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt oraz 
środowisko naturalne; w celu ewentualnego zagrożenia o ich wycofaniu.

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 24
Article 1, paragraph 1

1. This Regulation establishes a framework 1. This Regulation establishes a framework 
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for the production of Community statistics 
on the placing on the market and use of 
plant protection products.

for the production of Community statistics 
on the placing on the market and use of 
pesticides.

Or. en

Justification

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.

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 25
Article 1, paragraph 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy 
dla tworzenia statystyk wspólnotowych 
dotyczących wprowadzenia do obrotu i 
wykorzystania środków ochrony roślin.

1. Niniejsze rozporządzenie ustawia ramy do 
tworzenia statystyk wspólnotowych 
dotyczących produkcji, wprowadzenia do 
obrotu i wykorzystania środków ochrony 
roślin.

Or. pl

Justification

Statystyka środków ochrony roślin powinna dotyczyć produkcji, wprowadzenia do obrotu i 
wykorzystania w celu rzetelnej kontroli.

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 26
Article 1, paragraph 1

1. This Regulation establishes a framework 
for the production of Community statistics 
on the placing on the market and use of plant 
protection products.

1. This Regulation establishes a framework 
for the production of Community statistics 
on the placing on the market and use of plant 
protection and biocidal products.

Or. en
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Justification

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.

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 27
Article 1, paragraph 2, indent 1

- Rocznych ilości środków ochrony roślin 
wprowadzonych do obrotu zgodnie z 
załącznikiem I;

- Rocznych ilości środków ochrony roślin 
produkowanych i wprowadzonych do 
obrotu zgodnie z załącznikiem I;

Or. pl

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 28
Article 1, paragraph 2, indent 2 a (new)

- the annual amount of biocidal products 
placed on the market according to Annex I, 
Annex IA and Annex IB of Directive 
98/8/EC of the European Parliament and 
of the Council concerning the placing of 
biocidal products on the market.

Or. en

Justification

see justification to amendment on Article 1, paragraph 1.

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 29
Article 2, point (a)

(a) ‘plant protection product’ means plant 
protection product as defined in Article 2(1) 

(a)"pesticides" means pesticides that cover:
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of Directive 91/414/EEC as amended;
(aa) plant protection products as defined in 
Article 2(1) of Directive 91/414/EEC as 
amended;

(ab) biocidal products as defined in 
Directive 98/8/EC of the European 
Parliament and of the Council of 16 
February 1998 concerning the placing of 
biocidal products on the market and 
belonging to product types 14 - 19 as 
defined in Annex V thereto;

Or. en

Justification

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. 

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 30
Article 2, point (a a) (new)

(a a) „statystyki” – informacje statystyczne 
określone w artykule 3.1 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. pl

Justification

W niniejszym Rozporządzeniu PE i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony 
roślin należałoby podać definicję, czym są statystyki.

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 31
Article 2, point (c)
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(c) „Auf den Markt bringen“ bedeutet auf 
den Markt bringen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 10 der Richtlinie 91/414/EWG in der 
zuletzt geänderten Fassung. 

(c) „In Verkehr bringen“ bedeutet in 
Verkehr bringen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 10 der Richtlinie 91/414/EWG in der 
zuletzt geänderten Fassung. 

Or. de

Justification

Sprachliche Korrektur, nur für deutsche Version relevant.

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 32
Article 2, point (f)

(f) „Gewerblicher Anwender“ bedeutet jede 
natürliche oder juristische Person, die im
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Pestizide 
einsetzt, unter anderem Bediener, Techniker, 
Arbeitgeber, Selbständige in der 
Landwirtschaft und anderen Sektoren im 
Sinne von Artikel 3 der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für 
den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden.

(f) „Gewerblicher Anwender“ bedeutet jede 
natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
Pflanzenschutzmittel einsetzt, unter 
anderem Bediener, Techniker, Arbeitgeber, 
Selbständige in der Landwirtschaft und 
anderen Sektoren im Sinne von Artikel 3 der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln .

Or. de

Justification

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

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 33
Article 3, paragraph 1, subparagraph 1

1. Die Mitgliedstaaten erheben die für die in 
den Anhängen I und II aufgeführten 
Merkmale erforderlichen Daten unter 
Anwendung einer der folgenden 

1. Die Mitgliedstaaten erheben die für die in 
den Anhängen I und II aufgeführten 
Merkmale erforderlichen Daten unter 
Anwendung einer oder einer Kombination 
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Maßnahmen: der folgenden Maßnahmen:

Or. de

Justification

sprachlich logischer

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 34
Article 3, paragraph 1, indent - 1 (new)

- data from pesticide producers, traders and 
importers,

Or. en

Justification

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

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 35
Article 3, paragraph 1, indent 1

- badania - badania i monitoring

Or. pl

Justification

Aby zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów nie tylko należy je gromadzić, badać  i 
opracowywać, ale także monitorować stan środowiska w celu ochrony  geosystemów i życia 
ludzkiego. 
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Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 36
Article 3, paragraph 1, indents 4 and 5

- administrative Quellen oder - andere administrative Quellen oder

- eine Kombination aus diesen Maßnahmen 
einschließlich statistischer Schätzverfahren 
auf der Grundlage von 
Sachverständigengutachten oder Modellen.

- statistische Schätzverfahren auf der 
Grundlage von Sachverständigengutachten 
oder Modellen.

Or. de

Justification

sprachlich logischer

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 37
Article 3, paragraph 2

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die statistischen Ergebnisse 
einschließlich vertraulicher Daten nach den 
Zeitplänen und mit der Periodizität, die in 
den Anhängen I und II festgelegt sind. Die 
Daten werden nach der Klassifikation in 
Anhang III vorgelegt. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die statistischen Ergebnisse 
nach den Zeitplänen und mit der 
Periodizität, die in den Anhängen I und II 
festgelegt sind. Die Daten werden nach der 
Klassifikation in Anhang III vorgelegt. Die 
Mitgliedstaaten können die Daten aus 
Gründen der Vertraulichkeit aggregieren.

Or. de

Justification

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.
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Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 38
Article 3, paragraph 6

6. Soweit aus Gründen der Vertraulichkeit
erforderlich, aggregiert die Kommission die 
Daten vor ihrer Veröffentlichung nach den 
chemischen Produktklassen oder -kategorien 
gemäß Anhang III. 

6. Aus Gründen der Vertraulichkeit 
aggregiert die Kommission die Daten vor 
ihrer Veröffentlichung nach den chemischen 
Produktklassen oder -kategorien gemäß 
Anhang III. 

Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 1997 
über die Gemeinschaftsstatistiken sind 
vertrauliche Daten, die ausschließlich für 
die Erstellung dieser Gemeinschaftsstatistik 
erhoben wurden, ausschließlich für 
statistische Zwecke zu verwenden, es sei 
denn, die Auskunftgebenden haben in 
unmissverständlicher Weise ihre 
Zustimmung zur Verwendung der Daten zu 
anderen Zwecken gegeben. Insbesondere 
aggregiert die Kommission die Daten vor 
ihrer Veröffentlichung nach den 
chemischen Produktklassen oder -
kategorien gemäß Anhang III, soweit dies 
aus Gründen der Vertraulichkeit 
erforderlich ist.

Or. de

Justification

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.

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 39
Article 4, paragraph 2, point (d)

(d) adaptation of the list of substances to be 
covered and their classification in categories 
of products and chemical classes as given in 
Annex III.

(d) adaptation of the list of substances to be 
covered and their classification in categories 
of products and chemical classes as given in 
Annex III. Adaptation of the list of 
substances needs to take place on a regular 
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basis and in light of the ongoing 
consideration of active substances.

Or. en

Justification

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.

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 40
Article 6, paragraph 2

The first report shall be submitted by the end 
of the seventh calendar year following the 
year of entry into force of this Regulation.

The first report shall be submitted by the end 
of the fourth calendar year following the 
year of entry into force of this Regulation.

Or. en

Justification

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

Amendment by Urszula Krupa

Amendment 41
Annex I, title

Statystyki dotyczące wprowadzenia do 
obrotu środków ochrony roślin

Statystyki dotyczące produkcji i 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin

Or. pl

Justification

Należy uwzględnić dane dotyczące produkcji i obrotu środków ochrony roślin.
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Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 42
Annex I, section 1

Die Statistiken erfassen alle in Anhang III 
aufgeführten Stoffe, die aus Wirkstoffen, 
Safenern oder Synergisten bestehen, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, welche 
in den einzelnen Mitgliedstaaten in Verkehr 
gebracht werden. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass Doppelerfassungen im Falle 
einer Produktumgestaltung oder einer 
Übertragung einer Genehmigung auf einen 
anderen Lieferanten vermieden werden. 

Die Statistiken erfassen alle in Anhang III 
aufgeführten Stoffe, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, welche 
in den einzelnen Mitgliedstaaten in Verkehr 
gebracht werden. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass Doppelerfassungen im Falle 
einer Produktumgestaltung oder einer 
Übertragung einer Genehmigung auf einen 
anderen Lieferanten vermieden werden. 

Or. de

Justification

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.

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 43
Annex I, section 2

The quantity of each substance listed in 
Annex III contained in plant protection 
products placed on the market shall be 
compiled.

The quantity of each substance listed in 
Annex III contained in plant protection and 
biocidal products placed on the market shall 
be compiled in each Member State.

Or. en

Justification

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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Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 44
Annex I, section 3

Data shall be expressed in kilograms of 
substances.

Data shall be expressed in kilograms of 
active substances.

Or. en

Justification

Active substance is the correct terminology.

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 45
Annex I, section 6, paragraph 3

Der Bericht über das zweite Bezugsjahr 
enthält eine grobe Schätzung der Anteile
von Stoffen der einzelnen in Anhang III 
aufgeführten Hauptgruppen an der 
Gesamtmenge, die in Pflanzenschutzmitteln 
enthalten sind, welche zur 
landwirtschaftlichen Verwendung und zur 
Verwendung außerhalb der Landwirtschaft 
in Verkehr gebracht werden. Die 
Schätzungen werden alle fünf Jahre 
aktualisiert.

entfällt

Or. de

Justification

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.

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 46
Annex I, section 6, paragraph 3
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The report concerning the second reference 
year shall contain a raw estimate of the 
proportions of the total quantity of 
substances in each major group listed in 
Annex III contained in plant protection 
products placed on the market for both 
agricultural and non-agricultural use. These 
estimates shall be renewed every five years.

The report concerning the second reference 
year shall contain a raw estimate of the 
proportions of the total quantity of
substances in each major group listed in 
Annex III contained in plant protection 
products placed on the market for both 
agricultural and non-agricultural use, in 
particular in communal green areas, road 
and railway maintenance, town 
hard/impermeable surfaces and for private 
use. These estimates shall be renewed every 
five years.

Or. en

Justification

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).

Amendment by Daciana Octavia Sârbu

Amendment 47
Annex II, section 1, paragraph 1

1. Statistics shall cover the agricultural use 
of plant protection products in each 
Member State.

1. Statistics shall cover the agricultural use 
of pesticides by farmers in each Member 
State.

Or. en

Justification

The scope of Annex II should remain limited to pesticides used by farmers, as it would be very 
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.

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 48
Annex II, section 1, paragraph 3
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3. Die Statistiken erfassen alle Stoffe nach 
Anhang III, die aus Wirkstoffen, Safenern 
oder Synergisten bestehen, welche in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, die für 
die ausgewählten pflanzlichen Erzeugnisse 
während des Bezugszeitraums verwendet 
werden. 

3. Die Statistiken erfassen alle Stoffe nach 
Anhang III, mit Ausnahme von Safenern
und Synergisten, welche in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, die für 
die ausgewählten pflanzlichen Erzeugnisse 
während des Bezugszeitraums verwendet 
werden. 

Or. de

Justification

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.

Amendment by Hartmut Nassauer

Amendment 49
Annex II, section 2, paragraph 1

1. Die Menge eines jeden Stoffs nach 
Anhang III, die in Pflanzenschutzmitteln 
enthalten ist, die für jedes einzelne 
ausgewählte pflanzliche Erzeugnis 
verwendet werden, wird verknüpft mit der 
Gesamtanbaufläche und der Anbaufläche 
des betreffenden Erzeugnisses, die mit dem 
jeweiligen Stoff behandelt wird.

1. Die Menge eines jeden Stoffs nach 
Anhang III, die in Pflanzenschutzmitteln 
enthalten ist, die für jedes einzelne 
ausgewählte pflanzliche Erzeugnis 
verwendet werden, wird verknüpft mit der 
gesamten statistisch erfassten Anbaufläche
und der Anbaufläche des betreffenden 
Erzeugnisses, die mit dem jeweiligen Stoff 
behandelt wird.

Or. de

Justification

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

Amendment by Gyula Hegyi

Amendment 50
Annex II, section 3, paragraph 1



AM\690001NL.doc 19/36 PE396.535v01-00

NL

1. Quantities of substances used shall be 
expressed in kilograms.

1. Quantities of active substances used shall 
be expressed in kilograms.

Or. en

Justification

Active substance is the correct terminology.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 15
Overweging 3

(3) Geharmoniseerde en vergelijkbare 
communautaire statistieken over de verkoop 
en het gebruik van pesticiden zijn essentieel 
voor de ontwikkeling van en het toezicht op 
communautaire wetgeving en beleid in het 
kader van de thematische strategie voor een 
duurzaam gebruik van pesticiden.

(3) Geharmoniseerde en vergelijkbare 
communautaire statistieken over de 
productie, invoer, uitvoer, verkoop, 
distributie en het gebruik van pesticiden zijn 
essentieel voor de ontwikkeling van en het 
toezicht op communautaire wetgeving en 
beleid in het kader van de thematische 
strategie voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden.

Or. pl

Motivering

Productie, invoer, uitvoer en distributie zijn sleutelfactoren in de strategie voor duurzaam 
pesticidegebruik.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 16
Overweging 4

(4) Aangezien de gevolgen van de relatief 
nieuwe Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden pas ruim na 2006 zichtbaar zullen 
worden, nadat de eerste evaluatie van 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden 
is afgesloten, hebben noch de Commissie, 
noch de meeste lidstaten op dit moment 
voldoende kennis of ervaring om nadere 

(4) Aangezien de gevolgen van de relatief 
nieuwe Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden pas ruim na 2006 zichtbaar zullen 
worden, nadat de eerste evaluatie van 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden 
is afgesloten, hebben noch de Commissie, 
noch de meeste lidstaten op dit moment 
voldoende kennis of ervaring om nadere 
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maatregelen op het gebied van biociden voor 
te stellen. Het toepassingsgebied van 
onderhavige verordening is dan ook beperkt 
tot gewasbeschermingsmiddelen die vallen 
onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 
van 15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, 
waarvoor reeds een ruime ervaring met de
verzameling van gegevens is opgedaan. 
Indien noodzakelijk, kan het 
toepassingsgebied in een later stadium 
worden uitgebreid tot biociden.

maatregelen op het gebied van biociden voor 
te stellen. Het toepassingsgebied van 
onderhavige verordening is dan ook beperkt 
tot gewasbeschermingsmiddelen die vallen 
onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 
van 15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, 
waarvoor reeds een ruime ervaring met de 
verzameling van gegevens is opgedaan. Het 
toepassingsgebied wordt uitgebreid tot 
biociden wanneer het eerste verslag door de 
Commissie is uitgebracht.

Or. en

Motivering

De werkzame stof van biociden wordt veelal tevens als gewasbeschermingsmiddel gebruikt. 
Biociden hebben vrijwel dezelfde effecten op volksgezondheid en milieu. Over de categorieën, 
productie van en handel in biociden is alles bekend; daarom moeten biociden in de 
verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 17
Overweging 4

(4) Aangezien de gevolgen van de relatief 
nieuwe Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden pas ruim na 2006 zichtbaar zullen 
worden, nadat de eerste evaluatie van 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden 
is afgesloten, hebben noch de Commissie, 
noch de meeste lidstaten op dit moment 
voldoende kennis of ervaring om nadere 
maatregelen op het gebied van biociden 
voor te stellen. Het toepassingsgebied van 
onderhavige verordening is dan ook beperkt 
tot gewasbeschermingsmiddelen die vallen 
onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 
van 15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, 
waarvoor reeds een ruime ervaring met de 
verzameling van gegevens is opgedaan.

Het toepassingsgebied van onderhavige 
verordening bestrijkt zowel
gewasbeschermingsmiddelen die vallen 
onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 
van 15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, 
waarvoor reeds een ruime ervaring met de 
verzameling van gegevens is opgedaan, als 
biociden die vallen onder Richtlijn 98/8/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 1998 betreffende het op de 
markt brengen van biociden1 en die 
behoren tot de productsoorten 14 tot en met 
19 zoals gedefinieerd in bijlage V bij die 
richtlijn.
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Indien noodzakelijk, kan het 
toepassingsgebied in een later stadium 
worden uitgebreid tot biociden.

________
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 2007/47/EG (PB L 247 van 
21.9.2007, blz. 21).

Or. en

Motivering

Het besluit om het toepassingsgebied van de verordening te verruimen is gebaseerd op de 
overweging dat biociden op dezelfde manier gebruikt kunnen worden als 
gewasbeschermingsmiddelen. Biociden kunnen dezelfde werkzame stoffen bevatten als 
gewasbeschermingsmiddelen en hebben soms dezelfde samenstelling (bijv. rodenticiden en 
desinfecterende middelen van bijlage III van het voorstel kunnen ofwel als 
gewasbeschermingsmiddel ofwel als biocide geregistreerd zijn, al naar gelang de beoogde 
toepassing). Een middel dat direct of indirect op gewassen wordt toegepast om ze tegen 
schadelijke organismen te beschermen geldt als gewasbeschermingsmiddel, terwijl een
middel dat om algemene hygiënische redenen als desinfecterend middel wordt gebruikt als 
biocide geldt. Ook de toepassingsmethoden kunnen vrijwel identiek zijn; bepaalde voor de 
volksgezondheid gebruikte insecticiden die onder de biocidenrichtlijn vallen worden 
bijvoorbeeld gebruikt door te sproeien vanuit de lucht, net als het geval is bij bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 18
Overweging 5

(5) De jarenlange ervaring van de 
Commissie met de verzameling van 
gegevens over de verkoop en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen heeft 
geleerd dat er behoefte is aan een 
geharmoniseerde methode voor de 
verzameling van statistieken op 
Gemeenschapsniveau van zowel de 
distributieketen als de gebruikers. 
Bovendien moeten de statistieken met het 
oog op de berekening van accurate risico-
indicatoren overeenkomstig de 
doelstellingen van de thematische strategie 
voor een duurzaam gebruik van pesticiden 
gedetailleerd worden tot het niveau van de 

(5) De jarenlange ervaring van de 
Commissie met de verzameling van 
gegevens over de verkoop en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen heeft 
geleerd dat er behoefte is aan een 
geharmoniseerde methode voor de 
verzameling van statistieken op 
Gemeenschapsniveau van de productie-
distributie-consumptieketen. Bovendien 
moeten de statistieken met het oog op de 
berekening van accurate risico-indicatoren 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
thematische strategie voor een duurzaam 
gebruik van pesticiden gedetailleerd worden 
tot het niveau van de werkzame stoffen, met 
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werkzame stoffen. name in plantardige en dierlijke producten, 
teneinde het risico voor de consument aan 
het eind van de voedselketen te verkleinen.

Or. pl

Motivering

Bepaalde schakels in de gegevensverzamelketen - waarnaar ook elders in het voorstel, bijv. in 
overweging 6 wordt verwezen - ontbraken. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 19
Overweging 6

(6) Van de verschillende mogelijkheden 
voor de verzameling van gegevens die in het 
kader van de effectbeoordeling van de 
thematische strategie voor een duurzaam 
gebruik van pesticiden zijn beoordeeld, werd 
de verplichte gegevensverzameling als de 
beste mogelijkheid aanbevolen, omdat dit de 
ontwikkeling van nauwkeurige en 
betrouwbare gegevens over de productie, de 
distributie en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen snel en 
kostenefficiënt mogelijk zou maken.

(6) Van de verschillende mogelijkheden 
voor de verzameling van gegevens die in het 
kader van de effectbeoordeling van de 
thematische strategie voor een duurzaam 
gebruik van pesticiden zijn beoordeeld, werd 
de verplichte gegevensverzameling als de 
beste mogelijkheid aanbevolen, omdat dit de 
ontwikkeling en monitoring van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens over 
de productie, de distributie en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen snel en 
kostenefficiënt mogelijk zou maken.

Or. pl

Motivering

Terugdringing van pesticidegebruik vereist niet alleen gegevensvergaring, enquêtes en 
statistiekontwikkeling, maar ook monitoring van die statistieken vanuit een oogpunt van 
milieueffect, met als doel de bescherming van geosystemen en menselijk leven.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 20
Overweging 8

(8) Verordening (EG) nr. 322/97 van de 
Raad van 17 februari 1997 betreffende de 
communautaire statistiek vormt het 
referentiekader voor de bepalingen van deze 
verordening. Zij verlangt met name dat de 
statistieken worden opgesteld op basis van 

(8) Verordening (EG) nr. 322/97 van de 
Raad van 17 februari 1997 betreffende de 
communautaire statistiek vormt het 
referentiekader voor de bepalingen van deze 
verordening. Zij verlangt met name dat de 
statistieken worden opgesteld op basis van 
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onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
objectiviteit, wetenschappelijke 
onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en 
statistische geheimhouding.

onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
objectiviteit, wetenschappelijke 
onafhankelijkheid, nauwkeurigheid,
kosteneffectiviteit en statistische 
geheimhouding.

Or. pl

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 21
Overweging 9

(9) De noodzakelijke bescherming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
commerciële waarde wordt onder meer 
verzekerd door een adequate aggregatie bij 
het publiceren van statistieken.

(9) De noodzakelijke bescherming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
commerciële waarde wordt onder meer 
verzekerd door een adequate aggregatie bij 
het publiceren van statistieken. Aggregatie 
mag echter niet ten koste gaan van 
volksgezondheid en milieu.

Or. en

Motivering

De bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens moet in evenwicht zijn met de 
bescherming van volksgezondheid en milieu

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 22
Overweging 9

(9) De noodzakelijke bescherming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
commerciële waarde wordt onder meer 
verzekerd door een adequate aggregatie bij 
het publiceren van statistieken.

Er moet een transparant verslagleggings-
en monitoringsysteem voor 
gewasbeschermingsmiddelen komen en de
noodzakelijke bescherming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens van 
commerciële waarde wordt onder meer 
verzekerd door een adequate aggregatie bij 
het publiceren van statistieken. Er dient 
evenwel een compromis te worden 
gevonden over openbaarmaking van 
geselecteerde gegevens over 
gewasbeschermingsmiddelen 
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overeenkomstig het Verdrag van Aarhus.

Or. pl

Motivering

 Bepaalde vergaarde gegevens zijn niet vertrouwelijk, zodat die openbaar gemaakt kunnen 
worden. Daarmee wordt beoogd de burgers in de EU voor te lichten (overeenkomstig het 
Verdrag van Aarhus) en te waarschuwen voor potentiële risico's door onnodig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 23
Overweging 9 bis (nieuw)

Met de gegevensverzameling moet worden 
nagegaan of er effecten op de gezondheid 
van mens en dier en op het milieu te 
verwachten zijn. De bevindingen moeten 
via internet openbaar worden gemaakt.

Or. pl

Motivering

Er moet terdege aandacht worden geschonken aan de effecten van 
gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van mens en dier en op het milieu, met het 
oog op eventuele stopzetting van het gebruik.

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 24
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over het op de markt brengen en 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over het op de markt brengen en 
het gebruik van pesticiden.

Or. en

Motivering

De definities van de statistiekverordening en het pesticidenpakket moeten op elkaar afgestemd 
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zijn. De term "gewasbeschermignsmiddel", zoals gebruikt in het gehele voorstel, inclusief de 
titel, kan tot verwarring aanleiding geven aangezien de term "pesticide" in de titels van alle 
voorstellen wordt gebruikt. "Gewasbeschermingsmiddel" moet in de gehele tekst van deze 
verordening vervangen worden door "pesticide".

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 25
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over het op de markt brengen en 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over de productie, het op de 
markt brengen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Or. pl

Motivering

De statistieken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen moeten betrekking hebben op 
productie, verkoop en gebruik teneinde tot betrouwbaar toezicht te kunnen komen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 26
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over het op de markt brengen en 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 

1. Deze verordening stelt een kader vast 
voor de productie van communautaire 
statistieken over het op de markt brengen en 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

Or. en

Motivering

De werkzame stof van biociden wordt veelal tevens als gewasbeschermingsmiddel gebruikt. 
Biociden hebben vrijwel dezelfde effecten op volksgezondheid en milieu. Over de categorieën, 
productie van en handel in biociden is alles bekend; daarom moeten biociden in de 
verordening worden opgenomen.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 27
Artikel 1, lid 2, streepje 1

- de jaarlijkse hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddelen die op de 
markt zijn gebracht overeenkomstig bijlage 
I;

- de jaarlijkse hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddelen die 
geproduceerd en op de markt gebracht zijn 
overeenkomstig bijlage I;

Or. pl

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 28
Artikel 1, lid 2, streepje 2 bis (nieuw)

- de hoeveelheid biociden die jaarlijks op de 
markt wordt gebracht overeenkomstig 
bijlagen IA en IB van Richtlijn 98/8/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 1998 betreffende het op de 
markt brengen van biociden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 1, lid 1.

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 29
Artikel 2, letter (a)

(a) “gewasbeschermingsmiddelen”: 
gewasbeschermingsmiddelen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van 
Richtlijn 91/414/EEG, zoals gewijzigd;

(a)"pesticiden" : pesticiden die omvatten:

(a bis) gewasbeschermingsmiddelen als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 91/414/EEG, zoals gewijzigd;

(a ter) biociden als gedefinieerd in Richtlijn 
98/8/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 februari 1998 betreffende het 
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op de markt brengen van biociden en 
behorende tot de productsoorten 14-19 als 
gedefinieerd in bijlage V bij die richtlijn;

Or. en

Motivering

Aangezien de term "gewasbeschermingsmiddel" in de gehele verordening vervangen wordt 
door de term "pesticide", moet duidelijk worden gemaakt wat onder "pesticide" wordt 
verstaan. In dit geval omvat "pesticide" zowel gewasbeschermingsmiddelen zoals 
gedefinieerd in bovengenoemde richtlijn, als biociden zoals bedoeld in de kaderrichtlijn 
inzake duurzaam gebruik van pesticiden. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 30
Artikel 2, letter a) bis (nieuw)

(a bis) "statistieken": statistische gegevens 
zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze 
verordening;

Or. pl

Motivering

Er moet een definitie van het begrip "statistieken" in deze verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 31
Artikel 2, letter (c)

(c) “op de markt brengen”: het op de markt 
brengen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 
10, van Richtlijn 91/414/EEG, zoals 
gewijzigd; 

(c) “op de markt brengen”: het op de markt 
brengen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 
10, van Richtlijn 91/414/EEG, zoals 
gewijzigd; 

Or. de

Motivering

Linguïstische wijziging - alleen voor de Duitse versie.
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Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 32
Artikel 2, letter (f)

f) “professionele gebruiker”: iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die pesticiden
gebruikt in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, met inbegrip van 
bedieners van toepassingsapparatuur, 
technici, werkgevers en in de 
landbouwsector of daarbuiten werkzame 
zelfstandigen, zoals gedefinieerd in artikel 3 
van de richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van een kader 
voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden;

f) “professionele gebruiker”: iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het 
kader van zijn beroepsactiviteiten, met 
inbegrip van bedieners van 
toepassingsapparatuur, technici, werkgevers 
en in de landbouwsector of daarbuiten 
werkzame zelfstandigen, zoals gedefinieerd 
in artikel 3 van de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen;

Or. de

Motivering

Correcte benaming van de categorie stoffen waarvoor statistieken moeten worden opgesteld. 
Zie ook de titel van de verordening.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 33
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten verzamelen de noodzakelijke 
gegevens voor de specificatie van de in de 
bijlagen I en II opgenomen kenmerken, door 
middel van:

1. De lidstaten verzamelen de noodzakelijke 
gegevens voor de specificatie van de in de 
bijlagen I en II opgenomen kenmerken, door 
middel van een of meer van de volgende 
middelen:

Or. de

Motivering

logischer geformuleerd
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 34
Artikel 3, lid 1, streepje -1 (nieuw)

- gegevens van producenten, 
groothandelaren en importeurs van 
pesticiden,

Or. en

Motivering

Producenten, groothandelaren en importeurs van pesticiden beschikken over de meest 
relevante gegevens over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 35
Artikel 3, lid 1, streepje 1

- enquêtes, - enquêtes en monitoring,

Or. pl

Motivering

Terugdringing van pesticidegebruik vereist niet alleen gegevensvergaring, enquêtes en 
statistiekontwikkeling, maar ook monitoring van die statistieken vanuit een oogpunt van 
milieueffect, met als doel de bescherming van geosystemen en menselijk leven. 

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 36
Artikel 3, lid  1, streepjes  4 en 5

- administratieve bronnen, of - andere administratieve bronnen, of
- een combinatie van deze middelen, met 
inbegrip van statistische
schattingsprocedures op basis van 
deskundigenbeoordelingen of modellen.

- statistische schattingsprocedures op basis 
van deskundigenbeoordelingen of modellen.

Or. de
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Motivering

logischer geformuleerd

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 37
Artikel 3, lid 2

2. De lidstaten dienen de statistische 
resultaten, met inbegrip van vertrouwelijke 
gegevens, in bij de Commissie in 
overeenstemming met de tijdschema’s en de 
frequentie die in de bijlagen I en II zijn 
vastgesteld. De gegevens worden 
gepresenteerd in overeenstemming met de in 
bijlage III voorgeschreven indeling. 

2. De lidstaten dienen de statistische 
resultaten in bij de Commissie in 
overeenstemming met de tijdschema’s en de 
frequentie die in de bijlagen I en II zijn 
vastgesteld. De gegevens worden 
gepresenteerd in overeenstemming met de in 
bijlage III voorgeschreven indeling. De 
lidstaten kunnen de gegevens om redenen 
van vertrouwelijkheid aggregeren.

Or. de

Motivering

1. Voor de ontwikkeling van risico-indicatoren in de zin van de statistiekverordening zijn 
alleen de statistische resultaten maar niet de vertrouwelijke gegevens nodig. De zinsnede is 
dus overbodig. 

2. De volgens bijlage III ingedeelde gegevens moeten ook geaggregeerd kunnen worden 
doorgegeven om rekening te kunnen houden met het bedrijfsgeheim.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 38
Artikel 3, lid 6

6. Wanneer nodig wegens redenen van 
vertrouwelijkheid, aggregeert de Commissie 
de gegevens vóór publicatie volgens de 
chemische klassen of de categorieën van 
producten vermeld in bijlage III. 

6. Om redenen van vertrouwelijkheid
aggregeert de Commissie de gegevens vóór 
publicatie volgens de chemische klassen of 
de categorieën van producten vermeld in 
bijlage III. 

Volgens artikel 15 van Verordening (EG) 
nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 
1997 betreffende de communautaire 
statistiek worden vertrouwelijke gegevens 
die uitsluitend voor de productie van 
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communautaire statistieken zijn verkregen, 
door de nationale instanties en de 
communautaire instantie uitsluitend voor 
statistische doeleinden gebruikt tenzij de 
respondenten ondubbelzinnig hebben 
ingestemd met het gebruik ervan voor enig 
ander doel. In het bijzonder aggregeert de 
Commissie de gegevens vóór publicatie 
volgens de chemische klassen of de 
categorieën van producten vermeld in 
bijlage III wanneer dat om redenen van 
vertrouwelijkheid nodig is.

Or. de

Motivering

Bij de behandeling van vertrouwelijke gegevens moet niet alleen rekening worden gehouden 
met publicatie maar ook met het vereiste dat ze niet gebruikt worden voor andere doelen dan 
dat waarvoor ze vergaard zijn.

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 39
Artikel 4, lid 2, letter (d)

(d) aanpassing van de lijst van op te nemen 
stoffen en hun indeling in categorieën van 
producten en chemische klassen zoals 
aangegeven in bijlage III.

(d) aanpassing van de lijst van op te nemen 
stoffen en hun indeling in categorieën van 
producten en chemische klassen zoals 
aangegeven in bijlage III. Aanpassing van 
de lijst moet op gezette tijden en aan de 
hand van de permanente beoordeling van 
werkzame stoffen plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De bijlage met werkzame stoffen moet worden bijgewerkt telkens als er een nieuwe werkzame 
stof in bijlage I van de toelatingsprocedure wordt opgenomen, vooral omdat de lijst werkzame 
stoffen ingevolge de kaderrichtlijn zal worden bijgewerkt.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 40
Artikel 6, lid 2

Het eerste verslag wordt voor het eind van 
het zevende kalenderjaar na het jaar van 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebracht.

Het eerste verslag wordt voor het eind van 
het vierde kalenderjaar na het jaar van 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebracht.

Or. en

Motivering

De meeste gegevens zijn al beschikbaar. Daarom moet het eerste verslag zo spoedig mogelijk 
worden uitgebracht.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 41
Bijlage I, titel

Statistieken over het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen

Statistieken over de productie en het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen

Or. pl

Motivering

De statistieken moeten betrekking hebben op de de productie en het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 42
Bijlage I, sectie 1

De statistieken omvatten alle in bijlage III 
opgenomen stoffen, bestaande uit werkzame 
stoffen, beschermstoffen en synergistische 
middelen, in gewasbeschermingsmiddelen 
die in elke lidstaat op de markt worden 
gebracht. Speciale aandacht zal worden 
besteed aan het vermijden van 
dubbeltellingen bij herverpakking van het 

De statistieken omvatten alle in bijlage III 
opgenomen stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen die in elke 
lidstaat op de markt worden gebracht. 
Speciale aandacht zal worden besteed aan 
het vermijden van dubbeltellingen bij 
herverpakking van het product of bij 
overdracht van een toelating tussen 
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product of bij overdracht van een toelating 
tussen leveranciers. 

leveranciers. 

Or. de

Motivering

De toevoeging is al vermeld in de definitie van "stof" in artikel 2 onder b), alsook in de eerste 
zin van bijlage III en is daar logisch gezien op zijn plaats. Deze hier overbodige zinsnede 
leidt tot een ongelukkige formulering en kan daarom beter geschrapt worden.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 43
Bijlage I, sectie 2

De hoeveelheid van elke in bijlage III 
opgenomen stof in de op de markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen wordt 
vastgesteld.

De hoeveelheid van elke in bijlage III 
opgenomen stof in de op de markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
wordt in elke lidstaat vastgesteld.

Or. en

Motivering

Met de verordening wordt beoogd het risico van pesticidegebruik terug te dringen en de 
situaties in de lidstaten te vergelijken. Dit doel kan alleen worden nagestreefd als er nationale 
en regionale gegevens beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 44
Bijlage I, sectie 3

De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt 
in kilogram.

De hoeveelheden worden uitgedrukt in 
kilogram werkzame stof.

Or. en

Motivering

"Werkzame stof" is de juiste term.
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Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 45
Bijlage I, sectie 6, lid 3

Het verslag betreffende het tweede 
referentiejaar bevat een ruwe raming van 
de aandelen in de totale hoeveelheid stoffen 
van elke in bijlage III opgenomen 
hoofdcategorie 
gewasbeschermingsmiddelen die voor 
agrarisch en voor niet-agrarisch gebruik op 
de markt worden gebracht. Deze ramingen 
worden om de vijf jaar vernieuwd.

schrappen

Or. de

Motivering

Deze ramingen zouden tot een aanzienlijke administratieve belasting leiden terwijl niet 
duidelijk is of ze nodig zijn voor de bepaling van risico-indicatoren zoals door de verordening 
wordt beoogd. Deze belasting is dus overbodig en kan komen te vervallen.

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 46
Bijlage I, sectie 6, lid 3

Het verslag betreffende het tweede 
referentiejaar bevat een ruwe raming van de 
aandelen in de totale hoeveelheid stoffen van 
elke in bijlage III opgenomen 
hoofdcategorie gewasbeschermingsmiddelen 
die voor agrarisch en voor niet-agrarisch 
gebruik op de markt worden gebracht. Deze 
ramingen worden om de vijf jaar vernieuwd.

Het verslag betreffende het tweede 
referentiejaar bevat een ruwe raming van de 
aandelen in de totale hoeveelheid stoffen van 
elke in bijlage III opgenomen 
hoofdcategorie gewasbeschermingsmiddelen 
die voor agrarisch en voor niet-agrarisch 
gebruik, met name in gemeentelijke 
groenzones, voor weg- en 
spoorwegonderhoud, harde/ondoorlaatbare 
oppervlakken in steden en voor particulier 
gebruik, op de markt worden gebracht. 
Deze ramingen worden om de vijf jaar 
vernieuwd.

Or. en
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Motivering

Waterverontreiniging door pesticiden is een groot probleem in geheel Europa. Het blijkt 
geregeld dat de oorzaak in veel gevallen buiten de landbouw ligt (bijv. bij 
harde/ondoorlaatbare oppervlakken, waterverontreiniging door afwatering).

Amendement ingediend door Daciana Octavia Sârbu

Amendement 47
Bijlage II, sectie 1, lid 1

1. De statistieken omvatten het agrarisch 
gebruik van gewasbeschermingmiddelen in 
elke lidstaat.

1. De statistieken omvatten het agrarisch 
gebruik van pesticiden door boeren in elke 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Bijlage II moet beperkt blijven tot pesticidegebruik door boeren omdat het erg moeilijk zou 
zijn statistische informatie te verkrijgen over niet-agrarisch gebruik van pesticiden door zeer 
uiteenlopende gebruikers; daarmee is nog geen ervaring opgedaan en er bestaat nog geen 
geharmoniseerde aanpak voor. Dat zou ten koste van de doelmatigheid kunnen gaan en de 
kosten van de verordening kunnen verhogen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 48
Bijlage II, sectie 1, lid 3

3. De statistieken omvatten alle in bijlage III 
vermelde stoffen, bestaande uit werkzame 
stoffen, beschermstoffen en synergistische 
middelen, in gewasbeschermingsmiddelen 
die in de referentieperiode voor de gekozen 
gewassen worden gebruikt. 

3. De statistieken omvatten alle in bijlage III 
vermelde stoffen, uitgezonderd
beschermstoffen en synergistische middelen, 
in gewasbeschermingsmiddelen die in de 
referentieperiode voor de gekozen gewassen 
worden gebruikt. 

Or. de

Motivering

Voor de bepaling van risico-indicatoren zoals door de verordening wordt beoogd, hoeft niet 
naar beschermstoffen en synergistische middelen te worden gekeken, waarmee een 
aanzienlijke administratieve en financiële belasting gepaard zou gaan. Deze categorie stoffen 
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hoeft daarom niet in bijlage II te worden opgenomen en kan dus weggelaten worden.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 49
Bijlage II, sectie 2, lid 1

1. De hoeveelheid van elke in bijlage III 
vermelde stof in 
gewasbeschermingsmiddelen die op elk 
gekozen gewas worden gebruikt, wordt 
vastgesteld voor het totale areaal en het met 
elke van de stoffen “behandeld 
gewasareaal".

1. De hoeveelheid van elke in bijlage III 
vermelde stof in 
gewasbeschermingsmiddelen die op elk 
gekozen gewas worden gebruikt, wordt 
vastgesteld voor het totale areaal waarover 
gegevens worden vergaard en het met elke 
van de stoffen “behandeld gewasareaal".

Or. de

Motivering

Noodzakelijke precisering zodat de beschikbare statistische gegevens gebruikt kunnen worden 
ter bepaling van de relevante hoeveelheid.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 50
Bijlage II, sectie 3, lid 1

1. De hoeveelheid gebruikte stoffen wordt 
uitgedrukt in kilogram.

1. De hoeveelheid gebruikte werkzame
stoffen wordt uitgedrukt in kilogram.

Or. en

Motivering

"Werkzame stof" is de juiste term.
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