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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно статистиката за продуктите за растителна защита
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0778),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0457/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 1, заглавие

Предмет и обхват Предмет, обхват и цели

Изменение 2
Член 1, параграф 2, тире 2

- годишните количества на използваните 
в селското стопанство продукти за 
растителна защита (приложение ІІ).

- годишните количества продукти за 
растителна защита, използвани съгласно 
приложение ІІ.

  
1 Все още непубликуван в ОВ
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Изменение 3
Член 1, параграф 2а (нов)

2a. Статистиките служат по-
специално за:
- прилагането и оценяването на 
Тематичната стратегия относно 
устойчивото използване на пестициди,
- развитието на хармонизирани 
национални и общностни рискови 
индикатори, предвиждането на 
тенденции при използването на 
продукти за растителна защита, 
както и оценяване на ефикасността на 
националните планове за действие 
съобразно Директива .../...ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... създаваща рамка за действие на 
Общността с цел постигането на 
устойчиво използване на 
пестицидите1,
- описване на потоците от вещества 
при производството, търговията и 
използването на продукти за 
растителна защита.
_______
1 (COM(2006)0373)

Обосновка

The statistics are to serve specific objectives laid down in Community law. In addition, the 
data available should be used to enable plant protection product substance flows to be traced 
back and to help identify use of illegal products.

Изменение 4
Член 3, параграф 1, тирета 1 до 3

- събиране на информация,

- съществуващото за доставчиците 
задължение за информиране относно 
пуснатите на пазара продукти за 

- съществуващото за доставчиците 
задължение за информиране относно 
пуснатите на пазара продукти за 
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растителна защита; за търговска и 
нетърговска употреба могат да се 
използват различен вид разрешителни,

растителна защита; за търговска и 
нетърговска употреба могат да се 
използват различен вид разрешителни; и 
по-специално задължения съгласно 
член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ ХХХ/... на Европейския парламент и 
на Съвета относно пускането на 
пазара на продукти за растителна 
защита1,

- задължението за информиране, валидно 
за търговски ползватели въз основата на 
водените регистри за използването на 
продукти за растителна защита,

- задължението за информиране, валидно 
за търговски ползватели въз основата на 
водените регистри за използването на 
продукти за растителна защита; по-
специално член 64, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № ХХХ/...,
- събиране на информация,
______
1 (COM(2006)0388)

Обосновка

It is necessary to avoid duplicating obligations on farmers to record and collect data, adding 
to the burden on them; where appropriate, priority should be given to using other sources. 
Member States should ensure that the conducting of surveys is monitored by suitably qualified 
persons.

Изменение 5
Член 3, параграф 1 а (нов)

1a. Държавите членки съобщават своя 
избор за метода на събиране на данни 
по параграф 1 на Комисията, която 
одобрява метода в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
описана в член 5, параграф 3 

Обосновка

In order to guarantee compatibility and comparability of the data on a Community level, the 
Commission should authorise the data collection method chosen by the Member State 
authority 
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Изменение 6
Член 3, параграф 1 б (нов)

1б. Държавите-членки гарантират, че 
- производителите на продукти за 
растителна защита, както и
- отговарящите за пускането на пазара 
или вноса на продукти за растителна 
защита
ще представят на отговорната служба 
годишен отчет за
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се произвежда,
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се доставя на 
преработващите предприятия или 
търговците на едро в Европейския 
съюз,
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се изнася.
Тази информация се оценява от 
отговорните служби и при 
необходимост се публикува след 
редакция с цел запазване на 
поверителността на определени 
информации. 

Обосновка

The obligation on producers and market operators responsible for placing products on the 
market to declare quantities placed on the market or exported is essential to data collection 
and should therefore be expressly mentioned in the basic text of this Regulation.  

Изменение 7
Член 3, параграф 2а (нов)

2a. Държавите-членки гарантират,че 
събраните данни се обработват от 
група квалифицирани експерти и се 
прави оценка на въздействието върху 
човешкото здраве и околната среда. 
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Тази оценка се публикува в интернет.

Обосновка

The Member State authorities responsible for the national action plans provided for in 
Directive XXX (COM(2006)373 final) should carry out an expert evaluation of the statistical 
data and, where appropriate, adapt national action plans in line with trends observed. 

Изменение 8
член 6, параграф 1

На всеки пет години Комисията 
предоставя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за изпълнението на 
Регламента. Доклада отделя специално 
внимание на оценката на качеството на 
предаваните данни, тежестта върху 
бизнеса и ползата от тези статистики в 
контекста на Тематичната стратегия 
относно устойчивото използване на 
пестицидите.  

На всеки пет години Комисията 
предоставя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за изпълнението на 
Регламента. Доклада отделя специално 
внимание на оценката на качеството и на 
съпоставимостта на предадените 
данни, тежестта върху бизнеса и ползата 
от тези статистики в контекста на 
Тематичната стратегия относно 
устойчивото използване на пестицидите, 
най-вече по отношение на целите, 
посочени в член 1.

Обосновка

The usefulness of the statistics in relation to the tasks laid down in the legislation must be 
clearly presented in the Commission report. 

Изменение 9
Приложение І, заглавие

Статистически данни за пускането на 
пазара на продукти за растителна защита.

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

Обосновка

The collection of data on amounts produced should be included.

Изменение 10
Приложение І, раздел 2а (нов)
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РАЗДЕЛ 2а
Задължение за информиране

Производителите на продукти за 
растителна защита, както и 
съответно тези, които отговарят за 
пускането им на пазара и за вноса им, 
изпращат на отговорната служба 
годишен отчет за:
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се произвежда,
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се доставя на 
преработващите предприятия или 
търговците на едро в Европейския 
съюз,
- количествата, в които дадено 
активно вещество или даден продукт 
за растителна защита се изнася.

Изменение 11
Приложение І, раздел 5, параграф 2

2. След първия референтен период 
държавите-членки предоставят данните 
всяка календарна година.

2. След първия референтен период 
държавите-членки предоставят данните 
всяка календарна година и публикуват 
тези данни в интернет..

Обосновка

Publication of the data by the Member States should be stipulated.

Изменение 12
Приложение І, раздел 6, параграф 3

Отчетът за втората референтна година 
съдържа приблизителна преценка на 
дяловото съдържание на веществата, от 
различните, изброени в Приложение ІІІ 
основни групи в общото количество, 
съдържащо се в продуктите за растителна 
защита, които са били пуснати на пазара 

Отчетът за втората референтна година 
съдържа приблизителна преценка на 
дяловото съдържание на веществата, от 
различните, изброени в Приложение ІІІ 
основни групи в общото количество, 
съдържащо се в продуктите за растителна 
защита, които се използват в земеделието 
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за нуждите както на земеделието така и 
извън него.  Тези преценки се 
актуализират на всеки пет години.

или са били пуснати в обръщение извън 
земеделието, и по-специално за 
нуждите на общинските зелени площи, 
поддържането на пътната и 
железопътната мрежа  и за частни 
нужди. Тези преценки се актуализират на 
всеки пет години.

Обосновка

The use of plant protection products for non-agricultural purposes must be taken into 
account, with due regard for the proportionality principle.

Изменение 13
Приложение ІІ, раздел 1, параграф 1

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

1. Статистическите данни регистрират 
използването на продукти за растителна 
защита в земеделието и за 
професионални нужди извън 
земеделието в отделните държави-
членки. 

Обосновка

The use of plant protection products for non-agricultural purposes must be taken into 
account. Professional users such as public gardens and parks departments, road maintenance 
departments or railways should be covered.  

Изменение 14
Приложение ІІ, раздел 5, параграф 5

5. Данните се предоставят на Комисията 
най-късно 12 месеца след изтичането на 
всеки петгодишен период. 

5. Данните се предоставят на Комисията 
най-късно 12 месеца след изтичането на 
всеки петгодишен период и се 
публикуват в интернет.

Обосновка

Publication of the data by the Member States should be stipulated
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission's proposal for a regulation concerning statistics on plant protection products 
is directly linked to the "Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pestcides", which was 
presented a few months earlier. The aim of the proposal is Europe-wide harmonisation of 
national statistics on the sale and use of plant protection products, to a degree that would 
enable meaningful data on the use of plant protection products to be collected and, in the 
medium term, allow the risks posed by the use of such products to, and their impact on, the 
environment and human health to be reduced.

1. Comparable data quality

The primary aim of the harmonisation is to generate data from all member states which are 
compatible and comparable, so that meaningful, reliable and objective statistics can be 
produced at Community level. In order not to jeopardize this aim, the flexibility granted to 
Member States (in Article 3) on how to combine various primary data from different sources, 
should be counterbalanced by a mandatory approval of the data collection system proposed by 
the Member States through the Commission (see proposed Amendment 5).

2. Avoid duplication of data collection

In your rapporteur's view, it is necessary to avoid duplication of surveys and data collection 
that would add to the burden on the professional users. Legislative proposals relating to the 
Thematic Strategy currently being discussed in the EP and the Council lay down specific 
provisions on the keeping of data giving information on the use of plant protection products as 
well as on the furnishing of sales data by producers (see, in particular, Article 64 of the 
proposed regulation on authorisation of pesticides, COM(2006)0388). Reference should be 
expressly made to these provisions in connection with the collection of statistical data 
provided for in this Regulation.

Moreover, similar provisions on record keeping are at the heart of integrated plant protection 
and of private quality management schemes such as EurepGAP/GlobalGAP. For the purpose 
of statistical surveys, priority should be given to using data already available for businesses 
which operate according to these standards, bearing in mind, however, that this group does 
not form a representative cross-section of agricultural holdings as a whole.

Data on plant protection products produced and placed on the market, to be furnished by 
producers and distributors to the competent authorities, should form the basis for surveys. 
With a view to harmonising European data collection as fully as possible, it is not enough to 
define the reporting obligations of those concerned in implementing provisions (as provided 
for in Article 64 of the regulation on authorisation). The reporting obligations should be 
defined as precisely as possible in this regulation, as they produce the basic data required in 
order to compile data on the use of such products (see Annex II, section 1).

3. Inclusion of non-agricultural uses in the scope of the regulation

In your rapporteur's view, there is no justification for excluding the non-agricultural uses of 
plant protection products from the scope of this Regulation. Whilst private use, for example in 
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private gardens and allotments, can only be covered by sales data, professional and large-scale 
users (such as communal services and herbicide use on roads and railways) should be subject 
to the same requirements as regards obligations to keep data and statistical surveys as 
agricultural users.

4. Make full use of the data collected

Data collected should be exploited in such a way at national and Community level as to be as 
useful as possible in implementing the Thematic Strategy. Your rapporteur is therefore 
proposing that an expert group evaluate the data collected and assess it in terms of impact on 
human health and the environment. The expert group should be set up under the responsibility 
of the authorities responsible for national action plans and form a network at European level.

The data on plant protection products produced and sold should also be used in such a way as 
to not only furnish the basis for statistical surveys of pesticide use, but at the same time to 
provide the authorities with a basis for monitoring product flows. It would suffice, in this 
connection, to provide transparency in terms of trade flows up to the level of major customers 
or the local farm supplies trade. Particularly in the face of the significantly growing problem -
according to the industry - of illegal imported products, the recording of substance flows in 
the plant protection products sector could be a useful tool for the competent authorities, giving 
significant added value to the proposed collection of data.


