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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 14
Titel

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
DIREKTIV om en ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
DIREKTIV om en ramme for Fællesskabets 
indsats for en omhyggelig anvendelse af 
pesticider

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "bæredygtig anvendelse" kunne forstås som en varig anvendelse af pesticider. I 
betragtning af de betydelige sundhedsmæssige betænkeligheder er det imidlertid snarere en 
omhyggelig og begrænset anvendelse, man skal stræbe efter.

Der er tale om et gennemgående ændringsforslag. Hvis det bliver vedtaget, bør resten af 
teksten tilpasses tilsvarende.
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 15
Artikel 1

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
mindskes på en måde, der forenelig med 
den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
samt afhængigheden af pesticider og 
intensiteten i pesticidanvendelsen mindskes 
i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet bør ikke kun være det grundlæggende princip for den vurdering og 
godkendelse af pesticider, der er fastsat i forordningen, det bør også være det grundlæggende 
princip for strategien til at mindske anvendelsen af pesticider, som er nødvendig på grund af 
pesticidernes potentielt skadelige egenskaber.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 16
Artikel 3, litra h a (ny)

(ha) "integreret planteavl" 
en metode inden for planteavl, hvor der 
anvendes gødningsmidler og syntetiske 
pesticider, men hvor miljøbelastningen som 
følge af denne anvendelse mindskes i det 
omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, 
idet man prioriterer forebyggende 
dyrkningsmæssige foranstaltninger, avl af 
tilpassede sorter og anvendelse af 
ikkekemiske metoder;

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at definere "integreret plantebeskyttelse", fordi integreret 
plantebeskyttelse kun dækker plantebeskyttelsesaspekterne. Integreret planteavl er et mere 
velegnet system, som bør undersøges, fordi der er tale om et fuldstændig integreret system, 
hvor man kombinerer næringsstofstrategien, anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
beskyttelsesmål og plantekvalitet. Da næringsstoffer, plantebeskyttelse og kvalitet er 
indbyrdes forbundne, kan simultane foranstaltninger med henblik på alle vigtige elementer i 
den integrerede planteavl føre til en maksimering af både miljøkvalitet og produktkvalitet.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 17
Artikel 4, stk. 3

3. Kommissionen stiller i givet fald de 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
stk. 2, til rådighed for tredjelande.

3. Kommissionen stiller de oplysninger, den 
har modtaget i medfør af stk. 2, til rådighed 
for tredjelande og for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har som forbruger og landskabsbruger en berettiget interesse i informationer 
om anvendelsen af pesticider og skal derfor inddrages i processen.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 18
Artikel 4, stk. 4

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner.

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner. De kompetente 
myndigheder gennemfører en 
høringsprocedure, hvor miljø- og
forbrugerorganisationer er passende 
repræsenteret.

Or. en
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Begrundelse

I de offentlige høringer bør deltage pesticidproducenter og -brugere samt miljø- og 
forbrugergrupper og økologiske landmænd.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 19
Artikel 5, stk. 3

3. Kommissionen kan ændre bilag I efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Følgeændring, da stk. 2 og 3 i artikel 18 udgår.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger pesticider, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige 
efter Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF, har mindst én ansat, 
der besidder et certifikat som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og som er til stede på 
salgsstedet og til rådighed for kunderne med 
oplysninger om pesticidanvendelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger pesticider, har 
mindst én ansat, der besidder et certifikat 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og som er 
til rådighed for kunderne med oplysninger 
om pesticidanvendelse.

Or. es

Begrundelse

Oplysningerne gives ikke altid på salgsstedet for produktet. Nogle gange sker dette også i 
virksomheden.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 21
Artikel 7

Medlemsstaterne fremmer gennemførelsen 
af oplysningsprogrammer og letter 
offentlighedens adgang til information om 
pesticider, navnlig om deres sundheds- og 
miljøvirkninger og om ikke-kemiske 
alternativer.

Medlemsstaterne fremmer gennemførelsen 
af oplysningsprogrammer rettet mod 
professionelle og ikkeprofessionelle 
brugere og letter offentlighedens adgang til 
information om pesticider, navnlig om deres 
sundheds- og miljøvirkninger og om ikke-
kemiske alternativer.

Or. es

Begrundelse

Programmerne skal være rettet mod de personer, som har ansvaret for, at pesticiderne 
anvendes korrekt.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 22
Artikel 7

Oplysningsprogrammer
Medlemsstaterne fremmer gennemførelsen 
af oplysningsprogrammer og letter 
offentlighedens adgang til information om 
pesticider, navnlig om deres sundheds- og 
miljøvirkninger og om ikke-kemiske 
alternativer.

Kontrollen af udbringningsudstyr til 
pesticider skal omfatte alle aspekter, som er 
vigtige for at sikre et højt sikkerheds- og
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
og miljøet samt en optimalt effektiv 
spredning.

Or. de

Begrundelse

Sikring af udbringningsudstyr og -metoder skal garanteres og omfatter allerede en 
information om pesticiders sundheds- og miljøkonsekvenser eller ikkekemiske alternativer.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 23
Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Ved inspektionerne kontrolleres det, om 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør 
opfylder de væsentlige sundheds- og 
miljøkrav i bilag II.

Ved inspektionerne kontrolleres det, om 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør 
opfylder de væsentlige sundheds- og 
miljøkrav.

Or. de

Begrundelse

Følgeændring som følge af slettelsen af bilag II.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 24
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen kan ændre bilag II efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Følgeændring som følge af slettelsen af bilag II.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 25
Artikel 9

1. Medlemsstaterne forbyder sprøjtning fra 
luften, jf. dog stk. 2-6.

1. Medlemsstaterne tillader sprøjtning fra 
luften i henhold til bestemmelserne i stk. 2-
5.

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder og områder, hvor 

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder og områder, hvor 
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sprøjtning fra luften kan tillades som 
undtagelse fra stk. 1, og de særlige krav til 
udbringningen der i så fald gør sig 
gældende.

sprøjtning fra luften kan tillades, og de 
særlige krav til udbringningen der i så fald 
gør sig gældende.

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der har beføjelse til at 
indrømme undtagelser, og underretter 
Kommissionen herom.

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der har beføjelse til at give 
tilladelser, og underretter Kommissionen 
herom.

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:

4. Tilladelse kan kun gives på følgende 
betingelser:

a) der er ingen brugbare alternativer, eller 
der er klare fordele i form af færre sundheds-
og miljøvirkninger i forhold til sprøjtning fra 
jorden

a) der er ingen brugbare og økonomisk 
forsvarlige alternativer, eller der er klare 
fordele i form af færre sundheds- og 
miljøvirkninger i forhold til sprøjtning fra 
jorden

b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
godkendt til sprøjtning fra luften

b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
godkendt til sprøjtning fra luften

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.

c) den pilot eller operatør, der forbereder og 
udfører sprøjtning fra luften, er i besiddelse 
af et certifikat som omhandlet i artikel 5, stk. 
2.

I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
miljøet i nærheden af det sprøjtede område.

I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
omgivelserne omkring det sprøjtede 
område.

5. En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
den kompetente myndighed en ansøgning 
ledsaget af dokumentation for, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt.

5. En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
den kompetente myndighed en ansøgning 
ledsaget af dokumentation for, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt.

6. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen faglig begrundelse for et generelt forbud mod at udbringe pesticider fra luften. 
For visse afgrøder er der en lang tradition for sprøjtning fra luften. Udbringning af pesticider
på jorden er meget arbejdskrævende. Desuden giver sprøjtning fra luften mulighed for en 
reduceret anvendelse af pesticider, som er let at kontrollere. Der findes allerede i dag 
forpligtelser i de nationale bestemmelser (f.eks. afstande til beboede områder), som sikrer, at 



(Ekstern oversættelse)

PE 386.429v01-00 8/19 AM\656767DA.doc

DA

øget risiko for miljø og mennesker i vidt omfang kan udelukkes.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder og områder, hvor 
sprøjtning fra luften kan tillades som 
undtagelse fra stk. 1, og de særlige krav til 
udbringningen der i så fald gør sig 
gældende. 

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder, hvor sprøjtning fra 
luften kan tillades som undtagelse fra stk. 1, 
og de særlige krav til udbringningen der i så 
fald gør sig gældende.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at klassificere områder med henblik på tilladelse til sprøjtning 
fra luften, da denne klassificering kan ændre sig fra år til år. Områderne fastsættes af de i stk. 
3 i denne artikel nævnte kompetente myndigheder, som foreslås af Kommissionen.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 27
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder 
fortrinsvis anvendes:

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder, især 
vandområder, der anvendes til menneskelig 
forsyning, fortrinsvis anvendes:

a) produkter, der ikke er farlige for 
vandmiljøet

a) produkter, der ikke udgør nogen stor 
udledningsrisiko for vandmiljøet

b) de mest effektive udbringningsteknikker, 
herunder lavdrift-sprøjteudstyr.

b) de mest effektive udbringningsteknikker, 
herunder lavdrift-sprøjteudstyr.

Or. de
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Begrundelse

Vandområder, der anvendes til menneskelig forsyning, bør beskyttes særligt for at sikre 
bestemmelserne i vandrammedirektivets artikel 7.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 28
Artikel 10, stk. 2, første afsnit

2. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til vandløb, og navnlig 
til beskyttelseszoner, der i medfør af artikel 
7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er udlagt til 
beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder, udlægges 
passende randzoner, hvor pesticider ikke må 
udbringes eller opbevares.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til vandløb, og navnlig 
til beskyttelseszoner, der i medfør af artikel 
7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er udlagt til 
beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder, udlægges 
randzoner med en bredde på mindst 10 m, 
hvor pesticider ikke må udbringes eller 
opbevares.

Or. en

Begrundelse

Sprøjtede zoner bør afgrænses skarpt, og det bør sikres, at der forefindes randzoner på 
mindst 10 m.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 29
Artikel 10, stk. 4

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning begrænses mest muligt
eller endda undgås på og langs veje og 
jernbanelinjer på stærkt permeable arealer 
eller anden infrastruktur i nærheden af 
overfladevand og grundvand på befæstede 
arealer med stor risiko for afstrømning til 
overfladevand eller kloaksystemer.

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning begrænses meget stærkt
eller undgås på og langs veje og 
jernbanelinjer på stærkt permeable arealer 
eller anden infrastruktur i nærheden af 
overfladevand og grundvand på befæstede 
arealer med stor risiko for afstrømning til 
overfladevand eller kloaksystemer.

Or. en
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 30
Artikel 11

Under skyldig hensyntagen til de 
nødvendige krav til hygiejne og offentlig 
sikkerhed sørger medlemsstaterne for, at 
følgende foranstaltninger træffes:

Under skyldig hensyntagen til de 
nødvendige krav til hygiejne og offentlig 
sikkerhed sørger medlemsstaterne for, at 
følgende foranstaltninger træffes:

a) anvendelse af pesticider forbydes eller
begrænses til det absolut nødvendige i 
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

a) anvendelse af pesticider begrænses til det 
absolut nødvendige i områder, der bruges af 
offentligheden eller af følsomme 
befolkningsgrupper, herunder som et 
minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

b) anvendelse af pesticider forbydes eller
begrænses i særlige bevaringsområder eller
andre områder, der er udpeget med henblik 
på indførelse af de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 i 
direktiv 79/409/EØF og artikel 6, 10 og 12 i 
direktiv 92/43/EØF.

b) anvendelse af pesticider begrænses i 
særlige bevaringsområder eller andre 
områder, der er udpeget med henblik på 
indførelse af de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 i 
direktiv 79/409/EØF og artikel 6, 10 og 12 i 
direktiv 92/43/EØF.

Forbud og begrænsninger som omhandlet i 
litra b) kan baseres på resultaterne af 
relevante risikovurderinger.

Or. de

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 31
Artikel 11, stk. 1, litra a

a) anvendelse af pesticider forbydes eller
begrænses til det absolut nødvendige i 
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

a) anvendelse af pesticider begrænses til det 
absolut nødvendige i områder, der bruges af 
offentligheden eller af følsomme 
befolkningsgrupper, herunder som et 
minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

Or. es
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 32
Artikel 12, stk. 1, indledende del

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
operationer ikke er til fare for menneskers 
sundhed og miljøet:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
operationer i forbindelse med den 
professionelle anvendelse ikke er til fare for 
menneskers sundhed og miljøet:

Or. es

Begrundelse

Det skal præciseres, at den af Kommissionen foreslåede foranstaltning ikke er hensigtsmæssig 
i forbindelse med privat anvendelse.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 33
Artikel 13

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere, og til at sikre, at professionelle 
brugere af pesticider går over til en mere 
miljøvenlig brug af alle de 
forhåndenværende metoder til 
afgrødebeskyttelse, idet de om muligt vælger 
lavrisiko-alternativer og ellers blandt de 
produkter, der kan bruges til behandling af 
det samme plantebeskyttelsesproblem, 
vælger dem, der belaster menneskers 
sundhed og miljøet mindst.

1. Kommissionen udarbejder et program til 
indførelse af de nødvendige 
foranstaltninger, som er tilpasset de 
forskellige afgrøder og sigter mod at 
fremme landbrugsdrift med lavt 
pesticidforbrug, herunder integreret 
bekæmpelse af skadegørere, og til at sikre, at 
professionelle brugere af pesticider går over 
til en mere miljøvenlig brug af alle de 
forhåndenværende metoder til 
afgrødebeskyttelse, idet de om muligt vælger 
lavrisiko-alternativer og ellers blandt de 
produkter, der kan bruges til behandling af 
det samme plantebeskyttelsesproblem, 
vælger dem, der belaster menneskers 
sundhed og miljøet mindst.

2. Medlemsstaterne skaber eller støtter 
skabelsen af alle de nødvendige betingelser 
for gennemførelse af integreret 
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bekæmpelse af skadegørere.
3. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at 
landbrugerne har adgang til systemer, 
herunder uddannelse i overensstemmelse 
med artikel 5, og værktøjer til overvågning 
af skadegørere og til beslutningstagning 
såvel som adgang til rådgivningstjenester 
for integreret bekæmpelse af skadegørere.
4. Senest den 30. juni 2013 rapporterer 
medlemsstaterne til Kommissionen om 
gennemførelsen af stk. 2 og 3 og navnlig 
om, hvorvidt de nødvendige betingelser for 
gennemførelsen af integreret bekæmpelse 
af skadegørere er til stede.
5. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle pesticidbrugere senest den 1. 
januar 2014 opfylder de generelle 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere.
6. Medlemsstaterne indfører alle de 
nødvendige incitamenter til at anspore 
landbrugerne til at anvende 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.
7. De generelle standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere nævnt i stk. 5
udarbejdes efter proceduren i artikel 52 i 
forordning (EF) nr. […].
8. De afgrødespecifikke standarder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
nævnt i stk. 6 udarbejdes efter proceduren i 
artikel 6, stk. 3, i direktiv 98/34/EF.

Or. es

Begrundelse

Den integrerede plantebeskyttelse er temmelig kompleks, idet den kan variere fra afgrøde til 
afgrøde. Derfor ville det være bedre at udarbejde et program med konkrete langsigtede 
foranstaltninger.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 34
Kapital V, titel

Indikatorer, rapportering og 
informationsudveksling

Rapportering og informationsudveksling

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 35
Artikel 14, titel og stk. 1

Indikatorer Udveksling af informationer
1. Kommissionen udarbejder 
harmoniserede risikoindikatorer efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3. Indtil 
vedtagelsen af disse indikatorer kan 
medlemsstaterne fortsat anvende allerede 
eksisterende nationale indikatorer eller 
vedtage andre passende indikatorer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 36
Artikel 14, stk. 5

5. Med henblik på stk. 2, litra a), og stk. 3 
beregnes risikoindikatorer på grundlag af 
data om farer og eksponering, journaler 

udgår
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over pesticidanvendelse, data om 
pesticiders egenskaber og data om 
vejrforhold og jordbund.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 37
Artikel 15

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Kommissionen forelægger hvert femte år
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Or. de

Begrundelse

Der bør rapporteres til Rådet og Europa-Parlamentet hvert femte år, og det er derfor 
hensigtsmæssigt med en fast angivelse af intervallet.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 38
Artikel 15

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Kommissionen forelægger hvert tredje år
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet og en vurdering af de nationale 
handlingsplaner, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Medlemsstaterne sender hvert år deres 
nationale handlingsplaner til 
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Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 39
Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/2002.

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i 
afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre 
måneder.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle teksten. Det er ikke nødvendigt at henvise til 
Kommissionens gennemførelsesforordninger.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 40
Artikel 19

Udgifter Databaser
For at støtte indførelsen af harmoniserede For at sikre en fælles indførelse af 
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foranstaltninger og systemer på området 
bæredygtig pesticidanvendelse kan 
Kommissionen finansiere:

harmoniserede foranstaltninger og systemer 
på området bæredygtig pesticidanvendelse 
på det indre marked kan Kommissionen 
finansiere:

a) udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om pesticid-risikoindikatorer
indsamles, lagres og stilles til rådighed for 
de kompetente myndigheder, andre 
interesserede parter og offentligheden

udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om pesticider indsamles, lagres 
og stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder samt andre interesserede parter 

b) gennemførelse af undersøgelser som led 
i forberedelse og udarbejdelse af 
lovgivning, bl.a. tilpasning af bilagene til 
dette direktiv til den tekniske udvikling
c) udarbejdelse af retningslinjer og 
udvikling af bedste praksis til fremme af 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle teksten, da der allerede er udviklet 
gennemførelsesforordninger og retningslinjer i medlemsstaterne, og det påhviler 
medlemsstaterne at revidere disse bestemmelser.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 41
Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love 
og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 2 år]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love 
og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den ...*. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en sammenligningstabel, 
som viser sammenhængen mellem de 
pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse love og administrative bestemmelser 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 

Disse love og administrative bestemmelser 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
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offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning.

------------------------------------------------------

*Fem år efter direktivets ikrafttræden.  

Or. de

Begrundelse

Da der allerede findes gennemførelsesbestemmelser i medlemsstaterne, bør fristen for at 
foretage tilpasning sættes til fem år. I mellemtiden er der sikret korrekt anvendelse af 
pesticider i henhold til den tidligere forordning.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 42
Bilag II

BILAG II
Sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav til 
inspektion af pesticidudbringningsudstyr

Udgår

Inspektion af pesticidudbringningsudstyr 
skal omfatte alle aspekter, som har 
betydning for opnåelsen af et højt 
sikkerheds- og beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet og for 
opnåelsen af maksimal sprøjteeffektivitet, 
ved at sikre, at følgende komponenter og 
funktioner er funktionsdygtige:
(1) Kraftoverføringsdele
Til beskyttelse af operatøren skal 
afskærmningen af kraftudtag og 
kraftindtag være monteret og i god stand, 
og beskyttelsesudstyr og bevægelige og 
roterende kraftoverføringsdele skal kunne 
fungere uhindret.
(2) Pumpe
Pumpens kapacitet skal være tilpasset 
udstyret, og pumpen skal fungere korrekt 
til sikring af stabil og pålidelig 
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sprøjtehastighed. Pumpen må ikke være 
utæt.
(3) Omrøring
Omrøringsanordninger skal sikre god 
cirkulation, så der opnås en jævn 
koncentration i al sprøjtevæsken i tanken.
(4) Tank til sprøjtevæske
Sprøjtetanke, herunder indikator for 
tankindhold, påfyldningsudstyr, sier og 
filtre, tømningsudstyr og blandingsudstyr, 
skal fungere på en måde, der minimerer 
udslip, ujævn koncentrationsfordeling, 
eksponering af operatøren og restindhold 
af sprøjtevæske.
(5) Målesystemer og styre- og 
reguleringssystemer
Alle anordninger til måling, åbning og 
lukning og indstilling af tryk og/eller ydelse 
skal fungere pålideligt og være uden 
utætheder. Det skal være nemt at regulere 
trykket og håndtere 
trykindstillingsanordningerne under 
sprøjtning. Trykindstillingsanordningerne 
skal opretholde et konstant arbejdstryk ved 
konstant pumpeomdrejningstal til sikring 
af stabil sprøjtehastighed.
(6) Rør og slanger
Slanger og rør skal være i god stand, så 
forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip 
som følge af lækager undgås. Der må ikke 
være udsivning fra rør eller slanger, når 
systemet drives med det højest mulige tryk.
(7) Filtre
For at undgå turbulens og ujævnheder i 
spredebilledet skal filtrene være i god 
stand, og filtrenes hulstørrelse skal svare til 
størrelsen af de dyser, der er monteret på 
sprøjten. Systemet til angivelse af 
filtertilstopning skal fungere korrekt.
(8) Sprøjtebom (udstyr, hvor sprøjtning 
foregår ved hjælp af en vandret bom, der 
anbringes i tæt afstand fra den afgrøde 
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eller det materiale, der skal behandles)
Sprøjtebommen skal være i god stand og 
stabil i alle retninger. Fastgørelses- og 
justeringssystemer og anordninger til 
svingningsdæmpning og 
hældningskompensation skal fungere 
pålideligt.
(9) Dyser
Dyser skal fungere korrekt, så drypning 
ikke forekommer, når sprøjtningen 
indstilles. For at sikre et jævnt 
spredebillede må ydelsen fra den enkelte 
dyse ikke afvige med mere end 5 % fra 
oplysningerne i de af fabrikanten leverede 
ydelsestabeller.
(10) Væskefordeling
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt til 
siderne og lodret (ved behandling af 
højtvoksende afgrøder) og i 
kørselsretningen. Det skal sikres, at 
sprøjtevæsken fordeles ligeligt og i 
passende mængde på hele 
behandlingsarealet.
(11) Luftblæser (udstyr, hvor sprøjtevæsken 
fordeles ved hjælp af luft)
Blæseren skal være i god stand og skal 
sikre en stabil og pålidelig luftstrøm.

Or. de

Begrundelse

Unødvendig overregulering.


