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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 3

(3) Usklajeni in primerljivi statistični 
podatki Skupnosti o prodaji in rabi 
pesticidov so nujni za razvoj in spremljanje 
zakonodaje in politik Skupnosti v okviru 
tematske strategije o trajnostni rabi 
pesticidov.

(3) Usklajeni in primerljivi statistični 
podatki Skupnosti o proizvodnji, uvozu, 
izvozu, prodaji, distribuciji in rabi pesticidov 
so nujni za razvoj in spremljanje zakonodaje 
in politik Skupnosti v okviru tematske 
strategije o trajnostni rabi pesticidov.

Or. pl

Obrazložitev

Proizvodnja, uvoz, izvoz in distribucija so tudi ključni dejavniki v strategiji za trajnostno rabo 
pesticidov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 4

(4) Ker bodo vplivi sorazmerno nove 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet vidni šele po 
letu 2006, ko bo končano prvo vrednotenje 
aktivnih snovi za uporabo v biocidnih 
pripravkih, Komisija in večina držav članic 
zdaj nimajo dovolj znanja ali izkušenj, da bi 
lahko predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z 
biocidi. Področje uporabe te uredbe je zato 
omejeno na fitofarmacevtska sredstva, 
vključena v Direktivo Sveta 91/414/EGS z 
dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, v zvezi 
s katerimi že obstaja veliko izkušenj o 
zbiranju podatkov. Po potrebi se lahko 
področje uporabe pozneje razširi tako, da 
vključuje biocide.

(4) Ker bodo vplivi sorazmerno nove 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet vidni šele po 
letu 2006, ko bo končano prvo vrednotenje 
aktivnih snovi za uporabo v biocidnih 
pripravkih, Komisija in večina držav članic 
zdaj nimajo dovolj znanja ali izkušenj, da bi 
lahko predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z 
biocidi. Področje uporabe te uredbe je zato 
omejeno na fitofarmacevtska sredstva, 
vključena v Direktivo Sveta 91/414/EGS z 
dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, v zvezi 
s katerimi že obstaja veliko izkušenj o 
zbiranju podatkov. Področje uporabe se 
razširi tako, da se biocidne pripravke 
vključi do takrat, ko bo Komisija predložila 
prvo poročilo.

Or. en

Obrazložitev

Večinoma so tudi aktivne sestavine biocidov uporabljene kot fitofarmacevtsko sredstvo. 
Biocidi imajo skoraj enak vpliv na zdravje in okolje. Znane so vse kategorije biocidnih 
proizvodov, proizvodnja in trgovina, zato bi bilo treba tudi biocide vključiti v uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 4

(4) Ker bodo vplivi sorazmerno nove 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet vidni šele po 
letu 2006, ko bo končano prvo vrednotenje 
aktivnih snovi za uporabo v biocidnih 
pripravkih, Komisija in večina držav članic 
zdaj nimajo dovolj znanja ali izkušenj, da bi 

Področje uporabe te uredbe bo vključevalo 
pesticide, kar obsega tako fitofarmacevtska 
sredstva, vključena v Direktivo Sveta 
91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, v zvezi 
s katerimi že obstaja veliko izkušenj o 
zbiranju podatkov, kot biocidne pripravke, 
vključene v Direktivo 98/8/ES Evropskega 
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lahko predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z 
biocidi. Področje uporabe te uredbe je zato 
omejeno na fitofarmacevtska sredstva, 
vključena v Direktivo Sveta 91/414/EGS z 
dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, v zvezi 
s katerimi že obstaja veliko izkušenj o 
zbiranju podatkov. Po potrebi se lahko 
področje uporabe pozneje razširi tako, da 
vključuje biocide.

parlamenta in Sveta z dne 16 februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet1, ki sodijo med vrste pripravkov 14 –
19, kot so opredeljeni v prilogi V navedene 
direktive.

________
1 UL L 123, 24. 4. 1998, str. 1. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/47/ES 
(UL L 247, 21. 9. 2007, str. 21).

Or. en

Obrazložitev

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 registered 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 hygiene 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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 5

(5) Izkušnje Komisije pri večletnem zbiranju 
podatkov o prodaji in uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev so pokazale 
potrebo po usklajeni metodologiji za 
zbiranje statističnih podatkov na ravni 
Skupnosti v distribucijski verigi in pri 
uporabnikih. Razen tega mora biti za 
dosego cilja izračuna natančnih kazalnikov 
tveganja v skladu s cilji tematske strategije o 
trajnostni rabi pesticidov statistika podrobno 
opredeljena vse do aktivnih snovi.

(5) Izkušnje Komisije pri večletnem zbiranju 
podatkov o prodaji in uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev so pokazale 
potrebo po usklajeni metodologiji za 
zbiranje statističnih podatkov na ravni 
Skupnosti v verigi proizvajalec-distributer-
uporabnik. Poleg tega mora biti za dosego 
cilja izračuna natančnih kazalnikov tveganja 
v skladu s cilji tematske strategije o 
trajnostni rabi pesticidov statistika podrobno 
opredeljena vse do aktivnih snovi, zlasti v 
rastlinskih in živalskih proizvodih, zato da 
se zmanjša tveganje za potrošnike, ki so na 
koncu prehrambene verige.



PE396.535v01-00 4/16 AM\690001SL.doc

SL

Or. pl

Obrazložitev

Manjkale so nekatere povezave v verigi zbiranja podatkov – o kateri je govora drugje v 
predlogu (na primer v uvodni izjavi 6). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 6

(6) Med različnimi možnostmi zbiranja 
podatkov, ki so bile ocenjene pri presoji 
vpliva tematske strategije o trajnostni rabi 
pesticidov, je bilo obvezno zbiranje 
podatkov priporočeno kot najboljša 
možnost, ker bi omogočilo hiter in 
stroškovno učinkovit razvoj natančnih in 
zanesljivih podatkov o proizvodnji, 
distribuciji in uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev.

(6) Med različnimi možnostmi zbiranja 
podatkov, ki so bile ocenjene pri presoji 
vpliva tematske strategije o trajnostni rabi 
pesticidov, je bilo obvezno zbiranje 
podatkov priporočeno kot najboljša 
možnost, ker bi omogočilo hiter in 
stroškovno učinkovit razvoj in spremljanje 
natančnih in zanesljivih podatkov o 
proizvodnji, distribuciji in uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev.

Or. pl

Obrazložitev

Zmanjšanje uporabe pesticidov ne zahteva samo zbiranja podatkov, raziskave in razvoj 
statistik, ampak tudi spremljanje teh statistik z vidika vpliva na okolje, zato da se zavaruje 
geosisteme in človekovo življenje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 8

(8) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 
17. februarja 1997 o statističnih podatkih 
Skupnosti je referenčni okvir za določbe te 
uredbe. Zlasti zahteva skladnost s standardi 
nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, 
znanstvene neodvisnosti, stroškovne 
učinkovitosti in zaupnosti statističnih 
podatkov.

(8) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 
17. februarja 1997 o statističnih podatkih 
Skupnosti je referenčni okvir za določbe te 
uredbe. Zlasti zahteva skladnost s standardi 
nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, 
znanstvene neodvisnosti, natančnosti, 
stroškovne učinkovitosti in zaupnosti 
statističnih podatkov.

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 9

(9) Zagotovljeno je potrebno varovanje 
zaupnosti podatkov trgovinske vrednosti, 
med drugim z ustreznim združevanjem pri 
objavi statistike.

(9) Zagotovljeno je potrebno varovanje 
zaupnosti podatkov trgovinske vrednosti, 
med drugim z ustreznim združevanjem pri 
objavi statistike. Vendar združevanje ne 
sme ogrožati zdravstvene in okoljske 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba ravnotežje med varovanjem zaupnih podatkov in varovanjem človekovega 
zdravja in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 9

(9) Zagotovljeno je potrebno varovanje 
zaupnosti podatkov trgovinske vrednosti, 
med drugim z ustreznim združevanjem pri 
objavi statistike.

(9) Vzpostaviti je treba pregledni sistem 
poročanja in spremljanja fitofarmacevtskih 
sredstev ter zagotoviti potrebno varovanje 
zaupnosti podatkov trgovinske vrednosti, 
med drugim z ustreznim združevanjem pri 
objavi statistike. Vendar je v skladu z 
aarhuško konvencijo treba doseči 
sporazumno rešitev o seznanjanju javnosti 
z zbranimi podatki o fitofarmacevtskih 
sredstvih.

Or. pl

Obrazložitev

Vsi podatki niso zaupni, zato bi taki podatki morali biti javni. Namen tega je seznanjanje in 
izobraževanje javnosti EU (v skladu z aarhuško konvencijo) ter zaščita pred morebitnimi 
nevarnostmi, ki izhajajo iz neupravičene uporabe fitofarmacevtskih sredstev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Treba je opraviti oceno zbranih 
podatkov o vplivu na okolje ter na zdravje 
ljudi in živali. Njeni rezultati bi morali biti 
javno dostopni na internetu.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je posvetiti primerno pozornost, ki ga imajo fitofarmacevtska sredstva na okolje ter na 
zdravje ljudi in živali glede na  morebitno odločitev o njihovem umiku s trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 24
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
njihovi uporabi.

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o dajanju pesticidov v 
promet in njihovi uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vzpostaviti doslednost med opredelitvami v uredbi o statistiki in paketu o pesticidih. 
Izraz "fitofarmacevtska sredstva", ki je uporabljen v predlogu, vključno z naslovom, lahko 
povzroči zmedo, kajti v naslovih vseh drugih predlogov je uporabljen izraz "pesticidi". V 
celotnem besedilu te uredbe bi treba izraz "fitofarmacevtska sredstva" nadomestiti z izrazom 
"pesticidi".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 25
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
njihovi uporabi.

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o proizvodnji 
fitofarmacevtskih sredstev, dajanju v promet 
in njihovi uporabi.
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Or. pl

Obrazložitev

Statistika o fitofarmacevtskih sredstvih bi morala vključevati njihovo proizvodnjo, dajanje v 
promet in uporabo, da bi lahko vzpostavili zanesljiv nadzorni sistem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 26
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
njihovi uporabi. 

1. Ta uredba vzpostavlja okvir za pripravo 
statistike Skupnosti o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih 
pripravkov v promet ter o njihovi uporabi. 

Or. en

Obrazložitev

Večinoma so tudi aktivne sestavine biocidov uporabljene kot fitofarmacevtsko sredstvo. 
Biocidi imajo skoraj enak vpliv na zdravje in okolje. Znane so vse kategorije biocidnih 
proizvodov, proizvodnja in trgovina, zato bi bilo treba biocide vključiti v uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 27
Člen 1, odstavek 2, alinea 1

– letne količine fitofarmacevtskih sredstev, 
danih v promet v skladu s Prilogo I;

– letne količine fitofarmacevtskih sredstev, 
proizvedenih in danih v promet v skladu s 
Prilogo I;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 28
Člen 1, odstavek 2, alinea 2 a (novo)

- letna količina biocidnih pripravkov, danih 
v promet v skladu s prilogami I, IA in IB 
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v 
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promet.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 1, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 29
Člen 2, točka (a)

(a) "fitofarmacevtsko sredstvo" pomeni 
fitofarmacevtsko sredstvo, kot je
opredeljeno v členu 2(1) Direktive 
91/414/EGS, kakor je bila spremenjena;

(a) "pesticidi" pomeni pesticidi, ki 
vključujejo:

(aa) fitofarmacevtsko sredstvo, kot je 
opredeljeno v členu 2(1) Direktive 
91/414/EGS, kakor je bila spremenjena;

(ab) biocidne pripravke, kot so opredeljeni 
v Direktivi št. 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
1998 o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet, ki sodijo med vrste pripravkov 14 –
19, kot so opredeljeni v prilogi V navedene 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo v uredbi izraz "fitofarmacevtska sredstva" nadomeščen z izrazom "pesticidi", mora biti 
jasno, na kaj se nanašajo pesticidi. V tem primeru pesticidi vključujejo fitofarmacevtska 
sredstva, kot so opredeljena v navedeni direktivi, ter biocidne pripravke, o katerih je govor v 
okvirni direktivi o trajnostni rabi pesticidov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 30
Člen 2, točka (a a) (novo)

(aa) "statistika" – statistični podatki, kot so 
navedeni v členu 3(1) te uredbe;

Or. pl
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Obrazložitev

Opredelitev izraza "statistika" mora biti vključena v to uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 31
Člen 2, točka (c)

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 32
Člen 2, točka (f)

(f) "poklicni uporabnik" pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki uporablja 
pesticide v okviru svoje poklicne dejavnosti, 
vključno z upravljavci, tehniki, zaposlenimi 
in samozaposlenimi v kmetijskem ali 
nekmetijskem sektorju, kot je opredeljeno v 
členu 3 Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
za doseganje trajnostne rabe pesticidov;

(f) "poklicni uporabnik" pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki uporablja 
fitofarmacevtske proizvode v okviru svoje 
poklicne dejavnosti, vključno z upravljavci, 
tehniki, zaposlenimi in samozaposlenimi v 
kmetijskem ali nekmetijskem sektorju, kot je 
opredeljeno v členu 3 Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne 
rabe fitofarmacevtskih proizvodov;

Or. de

Obrazložitev

Gre za pravilno imenovanje skupine snovi, za katere je treba izdelati statistiko. Glej tudi 
naslov uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 33
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Države članice zberejo podatke, potrebne 
za specifikacijo značilnosti iz Prilog I in II, 
z:

1. Države članice zberejo podatke, potrebne 
za specifikacijo značilnosti iz Prilog I in II, z 
enim ali s kombinacijo naslednjih načinov:

Or. de

Obrazložitev

Boljša jezikovna oblika. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 34
Člen 3, odstavek 1, alinea - 1 (novo)

- podatki od proizvajalcev, prodajalcev in 
uvoznikov pesticidov,

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci, prodajalci in uvozniki pesticidov imajo najbolj zanesljive podatke o vlogi, ki jo 
imajo fitofarmacevtska sredstva in biocidni pripravki v prometu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 1, alinea 1

– raziskavami, – raziskavami in spremljanjem,

Or. pl

Obrazložitev

Zmanjšanje uporabe pesticidov ne zahteva samo zbiranja podatkov, raziskave in razvoj 
statistike, ampak tudi spremljanje teh statistik z vidika vpliva na okolje, zato da se zavaruje 
geosisteme in človekovo življenje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 36
Člen 3, odstavek 1, alinei 4 in 5

- upravnimi viri ali - drugimi upravnimi viri ali 
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- s kombinacijo teh načinov, vključno s
postopki statističnega ocenjevanja na 
podlagi strokovnih presoj ali modelov.

- postopki statističnega ocenjevanja na 
podlagi strokovnih presoj ali modelov.

Or. de

Obrazložitev

Boljša jezikovna oblika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 37
Člen 3, odstavek 2

2. Države članice pošljejo Komisiji 
statistične rezultate, vključno z zaupnimi 
podatki, v skladu s časovnim razporedom in 
v časovnih presledkih iz Prilog I in II. 
Podatki se predložijo v skladu z razvrstitvijo 
iz Priloge III.  

2. Države članice pošljejo Komisiji 
statistične rezultate v skladu s časovnim 
razporedom in v časovnih presledkih iz 
Prilog I in II. Podatki se predložijo v skladu 
z razvrstitvijo iz Priloge III. Države članice 
lahko zaradi zaupnosti združijo podatke.

Or. de

Obrazložitev

1. Zaradi razvijanja kazalcev tveganja, kar je namen uredbe o statistiki, so potrebni samo 
statistični rezultati, zaupne informacije niso potrebne. Ta navedba je torej odveč. 

2. Podatke, posredovane v skladu z razvrstitvijo iz Priloge III, je možno združiti zaradi 
varovanja poslovnih in operativnih zaupnih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 38
Člen 3, odstavek 6

6. Kadar je to potrebno zaradi zaupnosti,
Komisija pred objavo združi podatke glede 
na kemijske razrede ali kategorije izdelkov, 
kot je navedeno v Prilogi III. 

6. Zaradi zaupnosti Komisija pred objavo 
združi podatke glede na kemijske razrede ali 
kategorije izdelkov, kot je navedeno v 
Prilogi III. 

V skladu s členom 15 uredbe Sveta (ES) 
322/97 o statističnih podatkih Skupnosti 
zaupne podatke, pridobljene izključno za 
pripravo statističnih podatkov Skupnosti, 
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nacionalni organi in organ Skupnosti 
uporabljajo izključno v statistične namene, 
razen če so dajalci podatkov nedvoumno 
dali soglasje, da se ti podatki lahko 
uporabijo tudi za druge namene. Kadar je 
to potrebno zaradi zaupnosti, zlasti 
Komisija pred objavo združi podatke glede 
na kemijske razrede ali kategorije izdelkov, 
kot je navedeno v Prilogi III.

Or. de

Obrazložitev

Izpolnjevanje predpisov o ravnanju z zaupnimi podatki ne sme biti vezano le na objavljanje, 
ampak je treba tudi navesti, da se podatke lahko uporablja le za vnaprej predvidene namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 2, točka (d)

(d) prilagoditev seznama snovi, ki jih je 
treba vključiti, ter njihove razvrstitve v 
kategorije izdelkov in kemijske razrede, kot 
je navedeno v Prilogi III.

(d) prilagoditev seznama snovi, ki jih je 
treba vključiti, ter njihove razvrstitve v 
kategorije izdelkov in kemijske razrede, kot 
je navedeno v Prilogi III. Prilagoditev 
seznama snovi je treba opravljati redno in 
na podlagi sedanje ocene aktivnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Priloga z aktivnimi snovmi mora biti posodobljena vedno, ki se doda nova snov v Prilogo I 
postopka odobritve, zlasti ker bo seznam aktivnih snovi posodobljen v skladu z okvirno 
direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 2

Prvo poročilo se predloži do konca sedmega 
koledarskega leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Prvo poročilo se predloži do konca četrtega 
koledarskega leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je večina podatkov dostopnih, se prvo poročilo predloži čim hitreje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 41
Priloga I, naslov

Statistika o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet

Statistika o proizvajanju in dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet

Or. pl

Obrazložitev

Statistika naj vključuje proizvodnjo in dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 42
Priloga I, oddelek 1

Statistika zajema vse snovi iz Priloge III, ki 
vsebujejo aktivne snovi, varovala ali 
sinergiste, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska 
sredstva, dana v promet v vsaki državi 
članici. Posebna pozornost se nameni 
izogibanju dvojnega štetja v primeru obnove 
izdelka ali prenosa dovoljenj med 
dobavitelji. 

Statistika zajema vse snovi iz Priloge III, ki 
jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, dana 
v promet v vsaki državi članici. Posebna 
pozornost se nameni izogibanju dvojnega 
štetja v primeru obnove izdelka ali prenosa 
dovoljenj med dobavitelji. 

Or. de

Obrazložitev

Ta stavek je že prisoten v opredelitvi "snovi" v členu 2(b) ter v uvodnem stavku priloge III, 
kamor tudi spada. Tukaj je odveč in jezikovno neustrezen, zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 43
Priloga I, oddelek 2

Združi se količina vsake snovi iz Priloge III, 
ki jo vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, 
dana v promet.

V vsaki državi članici se združi količina 
vsake snovi iz Priloge III, ki jo vsebujejo 
fitofarmacevtska sredstva in biocidni 
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pripravki, dani v promet.

Or. en

Obrazložitev

Namen uredbe je zmanjšanje tveganja zaradi pesticidov ter primerjava stanja v različnih 
državah članicah. To se lahko doseže le, če so na voljo nacionalni in regionalni podatki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 44
Priloga I, oddelek 3

Podatki so izraženi v kilogramih snovi. Podatki so izraženi v kilogramih aktivnih 
snovi.

Or. en

Obrazložitev

Aktivna snov je pravi strokovni izraz.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 45
Priloga I, oddelek 6, odstavek 3

Poročilo o drugem referenčnem letu 
vsebuje grobo oceno deležev skupne 
količine snovi v vsaki večji skupini iz 
Priloge III, ki jih vsebujejo 
fitofarmacevtska sredstva, dana v promet za 
uporabo v kmetijstvu in nekmetijstvu. 
Ocene se obnovijo vsakih pet let.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Te ocene bi zahtevale velik upravni napor, obenem pa ni jasno, ali so potrebne za določanje 
kazalcev tveganja za fitofarmacevtska sredstva, kar je namen podatkov, ki jih je treba 
pridobiti. Napor bi bil torej odvečen, zato naj se predlog spremembe črta.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 46
Priloga I, oddelek 6, odstavek 3

Poročilo o drugem referenčnem letu vsebuje 
grobo oceno deležev skupne količine snovi v 
vsaki večji skupini iz Priloge III, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, dana v 
promet za uporabo v kmetijstvu in 
nekmetijstvu. Ocene se obnovijo vsakih pet 
let.

Poročilo o drugem referenčnem letu vsebuje 
grobo oceno deležev skupne količine snovi v 
vsaki večji skupini iz Priloge III, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, dana v 
promet za uporabo v kmetijstvu in 
nekmetijstvu, zlasti na javnih zelenih 
površinah, za vzdrževanje cest in železnic, 
trdih/neprepustnih površinah v mestih ter 
za zasebno rabo. Ocene se obnovijo vsakih 
pet let.

Or. en

Obrazložitev

Onesnaževanje vode s pesticidi je pomemben predmet razprave v Evropi in obstajajo 
nepotrjeni dokazi, da mnogo pesticidov ne prihaja s področja kmetijstva (na primer uporaba 
na trdih/neprepustnih površinah, onesnaževanje vode iz odtokov na poljih).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 47
Priloga II, oddelek 1, odstavek 1

1. Statistika zajema uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu v 
vsaki državi članici.

1. Statistika zajema pesticide, ki jih kmetje 
uporabljajo v kmetijstvu v vsaki državi 
članici.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe Priloge II naj ostane omejeno na pesticide, ki jih uporabljajo kmetje, saj bi 
bilo s statističnega vidika zelo težko določiti nekmetijsko rabo pesticidov, ki so na voljo 
mnogim različnim uporabnikom, s katero še nimamo izkušenj ter za katero še ne obstaja 
usklajen pristop. To bi lahko vplivalo na učinkovitost in zvišanje stroškov uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 48
Priloga II, oddelek 1, odstavek 3

3. Statistika zajema vse snovi iz Priloge III, 3. Statistika zajema vse snovi iz Priloge III, z 
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ki vsebujejo aktivne snovi, varovala ali 
sinergiste, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska 
sredstva, uporabljena na izbranih pridelkih v 
referenčnem obdobju. 

izjemo varoval in sinergistov, ki jih 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, 
uporabljena na izbranih pridelkih v 
referenčnem obdobju.

Or. de

Obrazložitev

Za razvijanje kazalcev tveganja za fitofarmacevtska sredstva – kar je cilj pridobivanja 
podatkov – ni potrebno vključiti varoval in sinergistov, saj bi to pomenilo veliko finančno in 
upravno breme. Vključitev te skupine snovi v Prilogo II bi bila odvečna, zato naj se črta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 49
Priloga II, oddelek 2, odstavek 1

1. Količina vsake snovi iz Priloge III, ki jo 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, 
uporabljena na vsakem izbranem pridelku, 
se združi z vsemi obdelovalnimi površinami 
in površinami, na katerih se gojijo pridelki, 
obdelani s posamezno snovjo.

1. Količina vsake snovi iz Priloge III, ki jo 
vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, 
uporabljena na vsakem izbranem pridelku, 
se združi z vsemi obdelovalnimi površinami, 
za katere so na voljo statistični podatki, in 
površinami, na katerih se gojijo pridelki, 
obdelani s posamezno snovjo.

Or. de

Obrazložitev

Dopolnitev je potrebna zato, da se za določanje omenjene količine lahko uporabi statistične 
podatke, ki so na voljo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 50
Priloga II, oddelek 3, odstavek 1

1. Količine uporabljenih snovi se izrazijo v 
kilogramih.

1. Količine uporabljenih aktivnih snovi se 
izrazijo v kilogramih.

Or. en

Obrazložitev

Aktivna snov je pravi strokovni izraz.
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