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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD) –
akt zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Punkt 3 preambuły

(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

Uzasadnienie

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

Poprawka 16
Punkt 4 preambuły

(4) Ponieważ skutki stosunkowo nowej 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 
r. dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych będą widoczne 
najwcześniej po 2006 r., wraz z 
ukończeniem pierwszej oceny substancji 
czynnych w celu ich wykorzystania w 
produktach biobójczych, na obecnym etapie 
ani Komisja ani większość państw 
członkowskich nie ma wystarczającej 
wiedzy ani doświadczenia, aby wnieść o 
kolejne środki w odniesieniu do biocydów. 
Zakres niniejszego rozporządzenia jest 
zatem ograniczony do środków ochrony 
roślin objętych dyrektywą Rady 
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącą wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin w przypadku których 
uzyskano już duże doświadczenie w zakresie 
gromadzenia danych. Jeśli to konieczne, 
zakres można rozszerzyć na późniejszym 
etapie, tak aby obejmował produkty 
biobójcze.

(4) Ponieważ skutki stosunkowo nowej 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 
r. dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych będą widoczne 
najwcześniej po 2006 r., wraz z 
ukończeniem pierwszej oceny substancji 
czynnych w celu ich wykorzystania w 
produktach biobójczych, na obecnym etapie 
ani Komisja ani większość państw 
członkowskich nie ma wystarczającej 
wiedzy ani doświadczenia, aby wnieść o 
kolejne środki w odniesieniu do biocydów. 
Zakres niniejszego rozporządzenia jest 
zatem ograniczony do środków ochrony 
roślin objętych dyrektywą Rady 
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącą wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin w przypadku których 
uzyskano już duże doświadczenie w zakresie 
gromadzenia danych. Zakres będzie 
rozszerzony o biocydy, gdy tylko pierwsze 
sprawozdanie przedłożone zostanie przez 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W większości przypadków substancje czynne biocydów stosowane są również jako środki 
ochrony roślin. Biocydy mają prawie taki sam wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. 
Znane są wszystkie kategorie, producenci i obrót biocydami; należy dlatego włączyć biocydy 
do niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 17
Punkt 4 preambuły

(4) Ponieważ skutki stosunkowo nowej 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 

(4) Zakres niniejszego rozporządzenia 
obejmie pestycydy, które zawierają zarówno
środki ochrony roślin objęte dyrektywą 
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r. dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych będą widoczne 
najwcześniej po 2006 r., wraz z 
ukończeniem pierwszej oceny substancji 
czynnych w celu ich wykorzystania w 
produktach biobójczych, na obecnym etapie 
ani Komisja ani większość państw 
członkowskich nie ma wystarczającej 
wiedzy ani doświadczenia, aby wnieść o 
kolejne środki w odniesieniu do biocydów.
Zakres niniejszego rozporządzenia jest 
zatem ograniczony do środków ochrony 
roślin objętych dyrektywą Rady 
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącą wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin w przypadku których 
uzyskano już duże doświadczenie w zakresie 
gromadzenia danych. Jeśli to konieczne, 
zakres można rozszerzyć na późniejszym 
etapie, tak aby obejmował produkty 
biobójcze.

Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącą wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin w przypadku których 
uzyskano już duże doświadczenie w zakresie 
gromadzenia danych, jak i produkty 
biobójcze objęte dyrektywą 98/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych1 należących 
do produktów typu 14-19 określonych w 
załączniku V wymienionej dyrektywy.

________
1 Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2007/47/WE (Dz.U. L 247 z 
21.9.2007, str. 21).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Punkt 5 preambuły

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

zakresie gromadzenia danych dotyczących 
sprzedaży i wykorzystania środków ochrony 
roślin wykazało potrzebę istnienia 
zharmonizowanej metodologii gromadzenia 
statystyk na poziomie wspólnotowym, 
pochodzących z łańcucha producent-
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

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Punkt 6 preambuły

(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

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Punkt 8 preambuły

(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

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 21
Punkt 9 preambuły

(9) Należy zapewnić niezbędną ochronę 
poufności danych dotyczących wartości 
handlowej, między innymi poprzez 
odpowiednie łączenie danych przy 
publikacji statystyk.

(9) Należy zapewnić niezbędną ochronę 
poufności danych dotyczących wartości 
handlowej, między innymi poprzez 
odpowiednie łączenie danych przy 
publikacji statystyk. Łączenie nie może 
jednak zagrażać zdrowiu i środowisku 
naturalnemu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować równowagę pomiędzy ochroną danych poufnych, a ochroną zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 22
Punkt 9 preambuły

(9) Należy zapewnić niezbędną ochronę 
poufności danych dotyczących wartości 
handlowej, między innymi poprzez 
odpowiednie łączenie danych przy 
publikacji statystyk.

(9) Należy stworzyć przejrzysty system 
sprawozdawczości i monitorowania 
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

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) 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

Uzasadnienie

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

Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia spójności pomiędzy definicjami w rozporządzeniu w sprawie 
statystyk a pakietem dotyczącym pestycydów. Określenie „środki ochrony roślin” używane w 
całym tekście wniosku, łącznie z tytułem, może być dezorientujące, ponieważ we wszystkich 
innych wnioskach używa się określenia „pestycydy”. Określenie „środki ochrony roślin” 
powinno zostać zastąpione w całym tekście niniejszego rozporządzenia określeniem 
„pestycydy”.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 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

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 1
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1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy 
dla tworzenia statystyk wspólnotowych 
dotyczących wprowadzenia do obrotu i 
wykorzystania środków ochrony roślin. 

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

Or. en

Uzasadnienie

W większości przypadków substancje czynne biocydów stosowane są również jako środki 
ochrony roślin. Biocydy mają prawie taki sam wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. 
Znane są wszystkie kategorie, producenci i obrót biocydami; należy dlatego włączyć biocydy 
do niniejszego rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 27
Artykuł 1 ustęp 2 tiret 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

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 28
Artykuł 1 ustęp 2 tiret 2 a (nowe)

- rocznych ilości produktów biobójczych 
wprowadzonych do obrotu zgodnie z 
załącznikiem I, załącznikiem IA i 
załącznikiem IB dyrektywy 98/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych.

Or. en

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 1 ust. 1.
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Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 29
Artykuł 2 litera a)

(a) „środek ochrony roślin” oznacza środek 
ochrony roślin zdefiniowany w art. 2 ust. 1 
dyrektywy 91/414/EWG z późniejszymi 
zmianami;

(a) „pestycydy” oznacza pestycydy 
obejmujące:

(aa) „środki ochrony roślin” zdefiniowane w 
art. 2 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG z 
późniejszymi zmianami;

(ab) produkty biobójcze określone w 
dyrektywie 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 
r. dotyczącej wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych należących do 
produktów typu 14-19 określonych w 
załączniku V wymienionej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ określenie „środki ochrony roślin” zostanie zastąpione w całym tekście 
rozporządzenia określeniem „pestycydy”, należy wyjaśnić do czego odnoszą się pestycydy. W 
tym przypadku pestycydy obejmują środki ochrony roślin zdefiniowane w ww. dyrektywie oraz 
takie same produkty biobójcze wymienione w dyrektywie ramowej w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 30
Artykuł 2 litera (a a) (nowa)

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 31
Artykuł 2 litera c)

Or. de

Nie dotyczy wersji PL. 

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 32
Artykuł 2 litera f)

(f) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną 
wykorzystującą pestycydy w ramach swojej 
działalności zawodowej, w tym operatorów, 
techników, pracodawców, osoby 
zatrudnione w sektorze rolnym lub 
pozarolnym, zgodnie z definicją w art. 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia 
zrównoważonego stosowania pestycydów;

(f) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną 
wykorzystującą środki ochrony roślin w 
ramach swojej działalności zawodowej, w 
tym operatorów, techników, pracodawców, 
osoby zatrudnione w sektorze rolnym lub 
pozarolnym, zgodnie z definicją w art. 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin;

Or. de

Uzasadnienie

Właściwe określenia grup substancji, dla których należy sporządzić statystyki. Zob. również 
tytuł rozporządzenia.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 33
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
niezbędne do określenia cech wymienionych 
w załącznikach I i II poprzez:

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
niezbędne do określenia cech wymienionych 
w załącznikach I i II poprzez jeden lub 
połączenie następujących środków:
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Or. de

Uzasadnienie

Lingwistycznie bardziej logiczne.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 1 tiret - 1 (nowe)

- dane od producentów, handlowców i 
importerów pestycydów,

Or. en

Uzasadnienie

Producenci, handlowcy i importerzy pestycydów posiadają najbardziej użyteczne dane 
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 1 tiret 1

- badania - badania i monitoring

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 1 tiret 4 i 5

- źródła administracyjne lub - inne źródła administracyjne lub
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- połączenie tych środków, w tym procedury 
szacowania statystycznego na podstawie 
opinii ekspertów lub modeli.

- statystyczne procedury szacowania na 
podstawie opinii ekspertów lub modeli.

Or. de

Uzasadnienie

Lingwistycznie bardziej logiczne.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 2

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wyniki statystyczne, w tym poufne 
dane, zgodnie z harmonogramami i 
częstotliwością określoną w załącznikach I i 
II. Prezentacja danych jest zgodna z 
klasyfikacją podaną w załączniku III.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wyniki statystyczne zgodnie z 
harmonogramami i częstotliwością 
określoną w załącznikach I i II. Prezentacja 
danych jest zgodna z klasyfikacją podaną w 
załączniku III. Państwa członkowskie mogą 
łączyć dane ze względu na poufność.

Or. de

Uzasadnienie

1. Do opracowania wskaźników ryzyka do celów rozporządzenia w sprawie statystyk 
niezbędne są tylko określone wyniki statystyczne, poufne dane nie są konieczne. Dlatego ten 
fragment tekstu jest zbędny. 

2. Należy umożliwić łączenie danych przekazywanych zgodnie z klasyfikacją załącznika III 
celem zabezpieczenia poufnych informacji operacyjnych i handlowych. 

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 38
Artykuł 3 ustęp 6

6. Jeśli wymagana jest poufność, Komisja 
łączy dane przed ich publikacją według klas 
chemicznych lub kategorii produktów, jak 
wskazano w załączniku III.

6. Ze względu na wymóg poufności, 
Komisja łączy dane przed ich publikacją 
według klas chemicznych lub kategorii 
produktów, jak wskazano w załączniku III.
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Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
322/97 Rady z dnia 17 lutego 1997 r. w 
sprawie statystyk Wspólnoty, poufne dane, 
uzyskane wyłącznie do celów tworzenia 
statystyk Wspólnoty, wykorzystuje się 
wyłącznie do celów statystycznych, chyba że 
respondenci wyrażą jednoznaczną zgodę na 
użycie tych danych do innych celów.
Komisja w szczególności łączy dane przed 
ich publikacją według klas chemicznych 
lub kategorii produktów, jak wskazano w 
załączniku III, jeśli wymagana jest 
poufność.

Or. de

Uzasadnienie

Posługiwanie się poufnymi danymi musi być uregulowane nie tylko w ramach publikacji; 
należy również podkreślić, że dane nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż
planowane zastosowanie.

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 2 litera d)

(d) dostosowanie wykazu substancji, które 
powinny być uwzględnione, i ich 
klasyfikacji według kategorii produktów i 
klas chemicznych, jak podano w załączniku 
III.

(d) dostosowanie wykazu substancji, które 
powinny być uwzględnione, i ich 
klasyfikacji według kategorii produktów i 
klas chemicznych, jak podano w załączniku 
III. Dostosowywanie wykazu substancji 
powinno odbywać się regularnie i w świetle 
toczących się rozważań nad substancjami 
czynnymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik substancji czynnych musi być aktualizowany zawsze, gdy nowa substancja czynna 
włączana jest do załącznika I procedury udzielania zezwolenia, w szczególności ponieważ 
wykaz substancji czynnych będzie aktualizowany na podstawie dyrektywy ramowej.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 2

Pierwsze sprawozdanie przedkłada się pod 
koniec siódmego roku kalendarzowego po 
roku wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Pierwsze sprawozdanie przedkłada się pod 
koniec czwartego roku kalendarzowego po 
roku wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Większość danych jest dostępna, dlatego pierwsze sprawozdanie powinno być przedłożone jak 
najszybciej.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 41
Załącznik I tytuł

Statystyki dotyczące wprowadzenia do 
obrotu środków ochrony roślin

Statystyki dotyczące produkcji i 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin

Or. pl

Uzasadnienie

Należy uwzględnić dane dotyczące produkcji i obrotu środków ochrony roślin.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 42
Załącznik I sekcja 1

Statystyki obejmują wszystkie substancje 
wymienione w załączniku III, tj. substancje 
czynne, sejfnery lub synergetyki zawarte w 
środkach ochrony roślin wprowadzonych do 
obrotu w poszczególnych państwach 
członkowskich. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby uniknąć podwójnego 
liczenia w przypadku udoskonalenia 
produktu lub przekazania zezwolenia 

Statystyki obejmują wszystkie substancje 
wymienione w załączniku III, zawarte w 
środkach ochrony roślin wprowadzonych do 
obrotu w poszczególnych państwach 
członkowskich. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby uniknąć podwójnego 
liczenia w przypadku udoskonalenia 
produktu lub przekazania zezwolenia 
między dostawcami.
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między dostawcami.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze sformułowanie występuje już w definicji „substancji” w art. 2 lit. b, a także w 
zdaniu wprowadzającym załącznika III i jest tam logicznie umiejscowione. W niniejszym 
fragmencie jest ono zbędne i lingwistycznie niefortunne, dlatego należy je pominąć.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 43
Załącznik I sekcja 2

Należy zestawić ilość każdej substancji 
wymienionej w załączniku III zawartej we 
wprowadzonych do obrotu środkach 
ochrony roślin.

Należy zestawić w każdym państwie 
członkowskim ilość każdej substancji 
wymienionej w załączniku III zawartej we 
wprowadzonych do obrotu środkach 
ochrony roślin i produktach biobójczych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez pestycydy oraz 
porównanie sytuacji w różnych państwach członkowskich. Cele te można osiągnąć tylko 
wtedy, gdy dostępne będą dane krajowe i regionalne.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 44
Załącznik I sekcja 3

Dane podawane są w kilogramach 
substancji.

Dane podawane są w kilogramach substancji 
czynnych.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwa terminologia to: substancje czynne.
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Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 45
Załącznik I sekcja 6 ustęp 3

Sprawozdanie dotyczące drugiego roku 
odniesienia zawiera szacunki robocze 
udziału całkowitej ilości substancji w 
poszczególnych głównych grupach 
wymienionych w załączniku III, zawartej 
we wprowadzonych do obrotu środkach 
ochrony roślin, przeznaczonych zarówno do 
wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim.
Szacunki te są aktualizowane co pięć lat.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Owe szacunki doprowadziłyby do znacznego nakładu administracyjnego, mimo iż nie jest 
oczywiste, że jest on niezbędny do określenia wskaźników ryzyka dotyczących środków 
ochrony roślin, co jest zamierzonym celem gromadzonych danych. Nakład ten byłby tym 
samym zbędny, dlatego należy go pominąć.

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 46
Załącznik I sekcja 6 ustęp 3

Sprawozdanie dotyczące drugiego roku 
odniesienia zawiera szacunki robocze 
udziału całkowitej ilości substancji w 
poszczególnych głównych grupach 
wymienionych w załączniku III, zawartej we 
wprowadzonych do obrotu środkach 
ochrony roślin, przeznaczonych zarówno do 
wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim. 
Szacunki te są aktualizowane co pięć lat.

Sprawozdanie dotyczące drugiego roku 
odniesienia zawiera szacunki robocze 
udziału całkowitej ilości substancji
w poszczególnych głównych grupach 
wymienionych w załączniku III, zawartej we 
wprowadzonych do obrotu środkach 
ochrony roślin, przeznaczonych zarówno do 
wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim, 
zwłaszcza na miejskich terenach zielonych, 
w konserwacji sieci drogowych i 
kolejowych, twardych/nieprzepuszczalnych 
powierzchniach miejskich oraz do użytku 
prywatnego. Szacunki te są aktualizowane 
co pięć lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Skażenie wody pestycydami stanowi duży problem w całej Europie i wedle niepotwierdzonych 
źródeł większość tych zanieczyszczeń pochodzi spoza rolnictwa (np. stosowanie do 
twardych/nieprzepuszczalnych powierzchni, skażenie wody pochodzące z rowów 
melioracyjnych).

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 47
Załącznik II sekcja 1 ustęp 1

1. Statystyki obejmują wykorzystanie 
środków ochrony roślin w rolnictwie w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Statystyki obejmują wykorzystanie przez 
rolników pestycydów w rolnictwie w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres załącznika II powinien pozostać ograniczony do pestycydów stosowanych przez 
rolników, ponieważ duże trudności sprawiałaby ocena − ze statystycznego punktu widzenia − 
nierolniczego wykorzystywania pestycydów, które mogą być stosowane przez szerokie 
spektrum użytkowników, co do której nie ma jeszcze zharmonizowanego podejścia ani 
doświadczenia. To mogłoby mieć wpływ na skuteczność oraz zwiększenie kosztów 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 48
Załącznik II sekcja 1 ustęp 3

3. Statystyki obejmują wszystkie substancje 
wymienione w załączniku III, tj. substancje 
czynne, sejfnery lub synergetyki zawarte w 
środkach ochrony roślin wykorzystanych w 
wybranych uprawach w okresie odniesienia.

3. Statystyki obejmują wszystkie substancje 
wymienione w załączniku III, z wyjątkiem
sejfnerów i synergetyków zawartych w 
środkach ochrony roślin wykorzystanych w 
wybranych uprawach w okresie odniesienia.

Or. de

Uzasadnienie

Do określenia wskaźników ryzyka dotyczących środków ochrony roślin − co jest celem 
gromadzenia danych − włączenie sejfnerów i synergetyków nie jest konieczne, 
doprowadziłoby jednak do znacznych obciążeń administracyjnych i finansowych. Dlatego 
włączenie tej grupy substancji do załącznika II jest zbędne i powinno zostać pominięte.
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Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 49
Załącznik II sekcja 2 ustęp 1

1. Należy zestawić ilość każdej substancji 
wymienionej w wykazie w załączniku III, 
zawartej w środkach ochrony roślin 
wykorzystanych do każdej wybranej 
uprawy, wraz z łącznym obszarem 
uprawnym oraz „obszarem uprawy 
poddanym działaniu” każdej substancji.

1. Należy zestawić ilość każdej substancji 
wymienionej w wykazie w załączniku III, 
zawartej w środkach ochrony roślin 
wykorzystanych do każdej wybranej 
uprawy, wraz z ujętym statystycznie
łącznym obszarem uprawnym oraz 
„obszarem uprawy poddanym działaniu” 
każdej substancji.

Or. de

Uzasadnienie

Niezbędne doprecyzowanie umożliwiające wykorzystanie danych statystycznych przy 
określaniu wielkości.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 50
Załącznik II sekcja 3 ustęp 1

1. Ilości stosowanych substancji podaje się 
w kilogramach.

1. Ilości stosowanych substancji czynnych
podaje się w kilogramach.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwa terminologia to: substancje czynne.
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