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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki o fitofarmacevtskih 
sredstvih
(KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0778),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 285(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0457/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 1, naslov

Vsebina in področje uporabe Vsebina, področje uporabe in cilji

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 2, alinea 2

– letne količine fitofarmacevtskih sredstev, 
uporabljenih v kmetijstvu, v skladu s 
Prilogo II.

– letne količine fitofarmacevtskih sredstev, 
uporabljenih v skladu s Prilogo II.

Predlog spremembe 3
Člen 1, odstavek 2 a (novo)
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2a. Statistike se uporabljajo predvsem za:
– izvajanje in vrednotenje tematske 
strategije o trajnostni rabi pesticidov,
– razvijanje usklajenih nacionalnih 
kazalcev tveganja in kazalcev tveganja na 
ravni Skupnosti, izračunavanje trendov pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev in 
ocenjevanje učinkovitosti nacionalnih 
akcijskih načrtov v skladu z Direktivo 
.../.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov1,
– sledenje tokovom snovi pri proizvajanju 
fitofarmacevtskih sredstev, trgovanju z 
njimi in njihovi uporabi.
_______
1 (KOM(2006)0373)

Obrazložitev

Statistike služijo jasnim namenom, določenim z zakonodajo Skupnosti. Poleg tega morajo biti 
razpoložljivi podatki uporabljeni za to, da bi lahko sledili tokovom snovi fitofarmacevtskih 
sredstev in bi tako po potrebi opozorili na uporabo nezakonitih izdelkov.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 1, alineje 1 do 3

– raziskavami,

– obveznostmi poročanja za dobavitelje v 
zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi, danimi v 
promet; lahko se uporabijo posebna 
dovoljenja za poklicno in nepoklicno 
uporabo,

– obveznostmi poročanja za dobavitelje v 
zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi, danimi v 
promet; lahko se uporabijo posebna 
dovoljenja za poklicno in nepoklicno 
uporabo; zlasti obveznosti iz člena 64(2) 
Uredbe (ES) št. XXX/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne…o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet1,

– obveznostmi poročanja za poklicne 
uporabnike na podlagi evidenc o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev,

– obveznostmi poročanja za poklicne 
uporabnike na podlagi evidenc o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev; zlasti obveznosti 
iz člena 64(1) Uredbe (ES) št. XXX/…,
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– raziskavami,
______
1 (KOM(2006)0388)

Obrazložitev

Treba se je izogibati temu, da bi kmete dvojno obremenjevali z drugimi obveznostmi glede 
dokumentacije in zbiranja podatkov; kadar je to smiselno je treba prednostno uporabljati 
druge vire. Države članice morajo zagotoviti, da raziskave ustrezno spremljajo za to 
usposobljene osebe.

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice v skladu s prvim 
odstavkom obvestijo Komisijo o izbiri 
načina zbiranja podatkov, ki način odobri v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5(3) 

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost in primerljivost podatkov na ravni Skupnosti, Komisija odobri 
način zbiranja podatkov, ki ga izbere organ države članice. 

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 1 b (novo)

1b. Države članice zagotovijo, da 
– proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev in
– tisti, ki so odgovorni za dajanje 
fitofarmacevtskih sredstev v promet ali za 
njihov uvoz,
pristojnim organom vsako leto poročajo o
– količinah, v kakršnih določeno aktivno 
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
proizvajajo,
– količinah, v kakršnih določeno aktivno 
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
dobavljajo predelovalnim podjetjem ali 
trgovcem na debelo v Evropski uniji,
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– količinah, v kakršnih določeno aktivno
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
izvažajo.
Pristojni organi te informacije ocenijo in 
po potrebi obdelajo, zato da ohranijo 
zaupnost določenih informacij, ter objavijo. 

Obrazložitev

Obveznost poročanja proizvajalcev in izvajalcev, ki so odgovorni za dajanje fitofarmacevtskih 
izdelkov v promet, o količinah v promet danih oziroma izvoženih sestavin in sredstev 
predstavlja bistveni del za zbiranje podatkov in mora biti zato izrecno omenjena v osnovnem 
besedilu te uredbe.

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice zagotovijo, da zbrane 
podatke obdela ustrezno usposobljena 
skupina strokovnjakov in jih oceni glede na 
njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje. Ta 
ocena se objavi na internetu.

Obrazložitev

Organi držav članic, pristojni za nacionalne akcijske načrte, ki so predvideni v Direktivi XXX 
(KOM(2006)373 konč.), morajo statistične podatke strokovno oceniti in nacionalne akcijske 
načrte po potrebi prilagoditi ugotovljenim trendom. 

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 1

Komisija predloži poročilo o izvajanju 
Uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsakih pet let. V tem poročilu bodo ocenjeni 
zlasti kakovost prenesenih podatkov, 
obremenitev podjetij in uporabnost teh 
statističnih podatkov v okviru tematske 
strategije o trajnostni rabi pesticidov. 

Komisija predloži poročilo o izvajanju 
Uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsakih pet let. V tem poročilu bodo ocenjeni 
zlasti kakovost in primerljivost prenesenih 
podatkov, obremenitev podjetij in 
uporabnost teh statističnih podatkov v 
okviru tematske strategije o trajnostni rabi 
pesticidov, zlasti glede na cilje, navedene v 
členu 1.

Obrazložitev

V poročilu Komisije mora biti jasno izražena uporabnost statistke za zakonsko predpisane 
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naloge. 

Predlog spremembe 9
Priloga I, naslov

Statistika o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet

Statistika o proizvajanju in dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet

Obrazložitev

Zajete morajo biti tudi količine proizvedenih sestavin in sredstev.

Predlog spremembe 10
Priloga I, oddelek 2 a (novo)

ODDELEK 2a
Obveznosti glede poročanja

Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev in 
tisti, ki so odgovorni za dajanje 
fitofarmacevtskih sredstev v promet ali za 
njihov uvoz, pristojnim organom vsako leto 
poročajo o
– količinah, v kakršnih določeno aktivno 
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
proizvajajo,
– količinah, v kakršnih določeno aktivno 
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
dobavljajo predelovalnim podjetjem ali 
trgovcem na debelo v Evropski uniji,
– količinah, v kakršnih določeno aktivno 
snov ali določeno fitofarmacevtsko sredstvo 
izvažajo.

Predlog spremembe 11
Priloga I, oddelek 5, odstavek 2

2. Države članice predložijo podatke za 
vsako koledarsko leto po prvem referenčnem 
obdobju.

2. Države članice predložijo podatke za 
vsako koledarsko leto po prvem referenčnem 
obdobju in te podatke objavijo na spletu.
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Obrazložitev

Treba je predpisati, da morajo države članice podatke objaviti.

Predlog spremembe 12
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 
ter za zasebno uporabo. Ocene se obnovijo 
vsakih pet let.

Obrazložitev

Treba je upoštevati nekmetijsko uporabo fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer je treba 
spoštovati načelo sorazmernosti.

Predlog spremembe 13
Priloga II, oddelek 1, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Treba je upoštevati nekmetijsko uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Zato morajo biti v 
področje uporabe vključeni poklicni uporabniki, kot so oddelki za parke in zelenice, cestne 
službe ali železnice.

Predlog spremembe 14
Priloga II, oddelek 5, odstavek 5

5. Podatki se pošljejo Komisiji v 12 mesecih 
po koncu vsakega petletnega obdobja.

5. Podatki se pošljejo Komisiji in objavijo 
na spletu v 12 mesecih po koncu vsakega 
petletnega obdobja.
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Obrazložitev

Treba je predpisati, da morajo države članice podatke objaviti.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih je neposredno povezan s Tematsko 
strategijo o trajnostni rabi pesticidov, predloženo nekaj mesecev prej. Cilj predloga je 
vseevropska uskladitev nacionalnih statistik glede prodaje in uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev. To bi moralo potekati na ravni, ki bi omogočala zbiranje pomembnih podatkov glede 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in srednjeročno zmanjšanje tveganj in obremenitev, ki 
izhajajo iz uporabe teh izdelkov, za okolje in zdravje ljudi.

1. Primerljiva kakovost podatkov

Prvotni cilj usklajevanja je ustvarjanje podatkov iz vseh držav članic, ki so skladni in 
primerljivi, tako da lahko pridobimo smiselne, zanesljive in objektivne statistične podatke na 
ravni Skupnosti. Da ne bi ogrozili tega cilja, je treba prožnost, ki je zagotovljena državam 
članicam (v členu 3) s kombiniranjem različnih primarnih podatkov iz različnih virov, 
uravnovesiti z obvezno odobritvijo sistema za zbiranje podatkov, ki ga države članice 
predlagajo prek Komisije (glej predlog spremembe 5).

2. Izogibanje podvajanju zbiranja podatkov

Pri tem se je po mnenju poročevalca potrebno izogibati dvojnim obremenitvam zaradi 
zahtevanja in zbiranja podatkov, zlasti za poklicne uporabnike. Zakonodajni predlogi o 
tematski strategiji o katerih trenutno razpravljata Evropski parlament in Svet določajo 
specifične predpise tako glede hranjenja podatkov, ki pričajo o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev, kot tudi glede posredovanja podatkov o prodaji s strani proizvajalca (glej predvsem 
člen 64 predlagane uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, KOM(2006)0388)). 
Na te predpise bi se morali izrecno sklicevati v okviru tukaj predvidenega statističnega 
zbiranja podatkov.

Poleg tega so podobni predpisi o zbiranju podatkov bistveni del celostnega zatiranja 
škodljivcev, pa tudi zasebnih upravljavskih shem, kot je EUREPGAP/GlobalGAP. Že 
obstoječe podatke gospodarstev, ki ravnajo v skladu s temi standardi, naj bi prednostno 
uporabili za statistične raziskave, pri čemer ta skupina ne bi smela predstavljati 
reprezentativnega preseka celote kmetijskih gospodarstev.

Osnovo za raziskave bodo predstavljali podatki o proizvedenih in na trg danih 
fitofarmacevtskih sredstvih, ki jih bodo morali proizvajalci in trgovci posredovati pristojnim 
organom. Pri tem pa z vidika kar najbolj usklajenega evropskega zbiranja podatkov ne 
zadošča, da bi obveznost poročanja teh akterjev zajeli v izvedbenih določbah (kot predvideno 
v členu 64 uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet). Obveznost poročanja mora 
biti v okviru te uredbe kar najbolj natančno opredeljena, saj zagotavlja osnovne podatke za 
zbiranje podatkov o uporabi teh izdelkov (glej Prilogo II, oddelek 1).

3. Vključitev nekmetijskih načinov uporabe v obseg uredbe

Po mnenju poročevalca ni upravičeno, da bi uporabo fitofarmacevtskih sredstev na 
nekmetijskem področju izvzeli iz področja uporabe te uredbe. Medtem ko zasebno uporabo na 
primer v vrtičku dejansko lahko evidentiramo le s podatki o prodaji, bi morali poklicni 
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uporabniki in uporabniki na velikih površinah (kot so komunalne storitve in raba herbicidov 
na cestah in železnicah) izpolnjevati enake zahteve glede obveznosti hranjenja in zbiranja 
podatkov kot kmetijskim uporabnikom.

4. Polna izkoriščenost zbranih podatkov

Zbrani podatki morajo biti na nacionalni ravni in tudi na ravni Skupnosti uporabljeni tako, da 
bodo kar najbolj koristni za izvajanje tematske strategije. Poročevalec zato predlaga, da 
zbrane podatke obdela skupina strokovnjakov in jih oceni glede na njihov vpliv na zdravje 
ljudi in okolje. To skupino strokovnjakov bodo imenovali organi, pristojni za nacionalne 
akcijske načrte, na evropski ravni pa bo povezana v mrežo.

Tudi podatki o proizvedenih in prodanih fitofarmacevtskih sredstvih morajo biti uporabljeni 
tako, da niso le osnova za raziskavo uporabe pesticidov, ampak so za organe hkrati oporna 
točka za sledenje tokovom izdelkov. Za to bi zadoščala uvedba večje transparentnosti pri 
trgovinskih tokovih do večjih kupcev oziroma drugih trgovcev s kmetijskimi izdelki. Po 
izjavah industrije težave z nezakonitimi uvoženimi izdelki naraščajo, zato lahko sledenje 
tokovom blaga v sektorju fitofarmacevtskih sredstev za pristojne organe predstavlja uporaben 
instrument, ki bi predlaganemu zbiranju podatkov dal precejšnjo dodatno vrednost.


