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Ändringsförslag från Rebecca Harms
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Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
försiktig användning av bekämpningsmedel

Or. en

Motivering

Begreppet ”hållbar användning” skulle kunna uppfattas som fortsatt användning av 
bekämpningsmedel. På grund av de omfattande hälsoriskerna är det dock snarare försiktig 
eller minskad användning som man bör eftersträva.

Detta är en genomgående ändring. Om den antas bör hela texten ändras på motsvarande sätt.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 15
Artikel 1

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas på ett sätt som 
är förenligt med ett tillräckligt växtskydd.

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas och genom att 
beroendet av bekämpningsmedel minskas 
och att de används mindre intensivt, i 
enlighet med försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen skulle här förutom att vara principen bakom 
utvärderingen/godkännandet av bekämpningsmedel i enlighet med förordningen också vara 
principen bakom en strategi för att minimera användningen av bekämpningsmedel på grund 
av deras potentiellt farliga egenskaper.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 16
Artikel 3, led ha (nytt)

ha) integrerad odling: metod för växtodling 
där gödselmedel och syntetiska 
bekämpningsmedel används, men där 
miljöpåverkan av dessa insatsmedel 
minimeras i största rimliga utsträckning 
genom att prioritet ges åt förebyggande 
växtodlingsmetoder, framodling av 
anpassade växtsorter och användning av 
icke-kemiska metoder.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att enbart inbegripa en definition av integrerat växtskydd eftersom det bara 
omfattar växtskyddsaspekter. Integrerad odling är ett lämpligare system i detta sammanhang 
eftersom det utgör ett komplett integrerat system som kombinerar näringsstrategi, växtskydd, 
bevarandemål och grödokvalitet. Eftersom det finns ömsesidiga kopplingar mellan näring, 
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växtskydd och kvalitet kan samtidiga insatser för alla huvudsakliga aspekter av integrerad 
odling göra att såväl miljökvaliteten som produktkvaliteten maximeras.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 17
Artikel 4, punkt 3

3. Kommissionen skall göra all relevant
information som meddelas i enlighet med 
punkt 2 tillgänglig för tredjeländer.

3. Kommissionen skall göra den information 
som meddelas i enlighet med punkt 2 
tillgänglig för tredjeländer och för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Allmänheten har i egenskap av konsumenter och användare av landskapet ett intresse av 
bekämpningsmedelsanvändningen och måste därför involveras i processen.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 18
Artikel 4, punkt 4

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna.

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna. De behöriga 
myndigheterna skall inleda en offentlig 
samrådsprocess med en jämn 
representation av miljö- respektive 
konsumentintressen.

Or. en

Motivering

Deltagarna i det offentliga samrådet bör vara producenter och användare av 
bekämpningsmedel, miljö- och konsumentgrupper samt jordbrukare som bedriver ekologiskt 
jordbruk.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 19
Artikel 5, punkt 3

3. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

Ändring som följer av att artikel 18.2 och 18.3 utgår.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 20
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
klassificerade som mycket giftiga enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG har minst en anställd 
person som har ett intyg enligt artikel 5.2 
och som är närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
bekämpningsmedel.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
har minst en anställd person som har ett 
intyg enligt artikel 5.2 och som är tillgänglig 
för att ge kunder information om användning 
av bekämpningsmedel.

Or. es

Motivering

Informationen ges inte alltid på försäljningsstället. Ibland ges den i stället på själva 
anläggningen.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 21
Artikel 7

Medlemsstaterna skall stödja Medlemsstaterna skall stödja 
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informationsprogram riktade till 
allmänheten och underlätta allmänhetens 
tillgång till information om 
bekämpningsmedel, särskilt när det gäller 
hälso- och miljöeffekter och icke-kemiska 
alternativ.

informationsprogram riktade till användare, 
yrkesmässiga såväl som icke yrkesmässiga,
och underlätta deras tillgång till information 
om bekämpningsmedel, särskilt när det 
gäller hälso- och miljöeffekter och icke-
kemiska alternativ.

Or. es

Motivering

Programmen bör rikta sig till de personer som har ansvaret för en korrekt användning av 
bekämpningsmedlen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 22
Artikel 7

Informationsprogram
Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till 
allmänheten och underlätta allmänhetens 
tillgång till information om 
bekämpningsmedel, särskilt när det gäller 
hälso- och miljöeffekter och icke-kemiska 
alternativ.

Inspektionen av utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel skall omfatta alla 
aspekter som är viktiga för att uppnå en 
hög hälso- och miljöskyddsnivå och få full 
effekt av spridningen.

Or. de

Motivering

Säker utrustning och säkra metoder för spridning av bekämpningsmedel måste garanteras, 
och här finns redan information om hälso- och miljöeffekter av bekämpningsmedel och 
icke-kemiska alternativ.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 23
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Vid inspektionerna skall det kontrolleras 
att utrustning och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel används i enlighet med 

2. Vid inspektionerna skall det kontrolleras 
att utrustning och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel används i enlighet med 
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de grundläggande hälso-, säkerhets- och 
miljökrav som anges i bilaga II.

grundläggande hälso-, säkerhets- och 
miljökrav.

Or. de

Motivering

Ändring som följer av att bilaga II utgår.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 24
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den 
tekniska utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

Ändring som följer av att bilaga II utgår.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 25
Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall förbjuda 
flygbesprutning, om inte annat följer av 
punkterna 2–6.

1. Medlemsstaterna skall tillåta 
flygbesprutning enligt föreskrifterna i 
punkterna 2–5.

2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor och områden, 
samt på vilka särskilda villkor för spridning, 
flygbesprutning kan tillåtas genom 
undantag från punkt 1.

2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor och områden, 
samt på vilka särskilda villkor för spridning, 
flygbesprutning kan tillåtas.

3. Medlemsstaterna skall utse de 
myndigheter som är behöriga att medge 
undantag och skall informera kommissionen 
om detta.

3. Medlemsstaterna skall utse de 
myndigheter som är behöriga att bevilja 
tillstånd och skall informera kommissionen 
om detta.

4. Undantag får medges endast om följande 4. Tillstånd får beviljas endast om följande 
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villkor är uppfyllda: villkor är uppfyllda:
(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med markbaserad 
spridning av bekämpningsmedel.

(a) Det får inte finnas några lämpliga och 
ekonomiskt försvarbara alternativ, eller 
också skall det innebära klara fördelar i form 
av minskad påverkan på hälsa och miljö
jämfört med markbaserad spridning av 
bekämpningsmedel.

(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.

(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.

(c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2.

(c) Piloten eller den operatör som 
förbereder och utför flygbesprutningen skall 
ha ett intyg enligt artikel 5.2.

I tillståndet skall anges vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att varna boende och andra 
närvarande personer och för att skydda 
miljön i närheten av det besprutade 
området.

I tillståndet skall anges vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att varna boende och andra 
närvarande personer och för att skydda 
omgivningarna runt det besprutade 
området.

5. En yrkesmässig användare som vill sprida 
bekämpningsmedel genom flygbesprutning 
skall lämna in en begäran till den behöriga 
myndigheten tillsammans med uppgifter 
som styrker att de villkor som anges i 
punkt 4 är uppfyllda.

5. En yrkesmässig användare som vill sprida 
bekämpningsmedel genom flygbesprutning 
skall lämna in en begäran till den behöriga 
myndigheten tillsammans med uppgifter 
som styrker att de villkor som anges i 
punkt 4 är uppfyllda.

6. De behöriga myndigheterna skall föra 
register över de undantag som medges.

Or. de

Motivering

Det finns inga yrkesmässiga skäl att totalförbjuda spridning av bekämpningsmedel genom 
flygbesprutning. För vissa specialgrödor har flygbesprutning en lång tradition. Markbaserad 
spridning av bekämpningsmedel är förenad med stora insatser. Dessutom innebär 
flygbesprutning att användningen av bekämpningsmedel blir lätt att kontrollera och kan 
reduceras. Genom nationella bestämmelser finns redan i dag skyldigheter (exempelvis 
avstånd till bebyggelse) som gör att en förhöjd fara för miljön och för människor i hög grad 
kan uteslutas.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 26
Artikel 9, punkt 2
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2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor och områden,
samt på vilka särskilda villkor för spridning, 
flygbesprutning kan tillåtas genom undantag 
från punkt 1.

2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor samt på vilka 
särskilda villkor för spridning, 
flygbesprutning kan tillåtas genom undantag 
från punkt 1.

Or. es

Motivering

Det finns ingen mening att göra en områdesindelning i samband med tillståndsgivningen för 
flygbesprutning, eftersom områdena kan variera från år till år. Indelningen i områden bör 
göras av de behöriga myndigheter som kommissionen föreslår i punkt 3 i denna artikel.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 27
Artikel 10, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, se till att företräde ges åt

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av
vatten, i synnerhet vatten som är avsett för 
mänskligt bruk, se till att företräde ges åt

(a) produkter som inte är farliga för 
vattenmiljön,

(a) produkter som inte utgör någon stor 
utsläppsrisk för vattenmiljön,

(b) mest effektiv spridningsteknik, 
inbegripet spridningsutrustning med låg 
avdrift.

(b) mest effektiv spridningsteknik, 
inbegripet spridningsutrustning med låg 
avdrift.

Or. de

Motivering

Vatten som är avsett för mänskligt bruk bör skyddas särskilt, i linje med bestämmelserna i 
artikel 7 i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 28
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillräckliga buffertzoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 

2. Medlemsstaterna skall se till att minst 
tio meter breda buffertzoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 
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lagras, inrättas på åkrar intill vattendrag, 
särskilt vid skyddsområden för 
dricksvattentäkter inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

lagras, inrättas på åkrar intill vattendrag, 
särskilt vid skyddsområden för 
dricksvattentäkter inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Besprutningsområdena bör vara strikt avgränsade och buffertzoner på minst tio meter bör 
garanteras.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 29
Artikel 10, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall se till att spridning 
av bekämpningsmedel begränsas så långt 
som möjligt eller eventuellt undviks helt på 
och längs vägar, järnvägslinjer, mycket 
genomsläppliga ytor och annan infrastruktur 
nära ytvatten eller grundvatten, och på 
hårdgjorda ytor med hög risk för avrinning 
till ytvatten eller avloppssystem.

4. Medlemsstaterna skall se till att spridning
av bekämpningsmedel begränsas kraftigt 
eller undviks helt på och längs vägar, 
järnvägslinjer, mycket genomsläppliga ytor 
och annan infrastruktur nära ytvatten eller 
grundvatten, och på hårdgjorda ytor med 
hög risk för avrinning till ytvatten eller 
avloppssystem.

Or. en

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 30
Artikel 11

Medlemsstaterna skall, med hänsyn tagen till 
nödvändiga krav för hygien och allmän 
säkerhet, se till att följande åtgärder vidtas:

Medlemsstaterna skall, med hänsyn tagen till 
nödvändiga krav för hygien och allmän 
säkerhet, se till att följande åtgärder vidtas:

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser.

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
begränsas till det absolut nödvändiga i 
områden som används av allmänheten eller 
av känsliga befolkningsgrupper, åtminstone 
parker, offentliga trädgårdar, 
sportanläggningar och lekplatser.

(b) Användning av bekämpningsmedel skall (b) Användning av bekämpningsmedel skall 



PE 386.429v01-00 10/16 AM\656767SV.doc

SV

förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud 
eller en begränsning enligt b får grundas 
på resultaten av relevanta 
riskbedömningar.

begränsas i särskilda bevarandeområden och 
andra områden som utsetts i syfte att 
fastställa nödvändiga bevarandeåtgärder 
enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG.

Or. de

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 31
Artikel 11, stycke 1, led a

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser.

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
begränsas till det absolut nödvändiga i 
områden som används av allmänheten eller 
av känsliga befolkningsgrupper, åtminstone 
parker, offentliga trädgårdar, 
sportanläggningar och lekplatser.

Or. es

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 32
Artikel 12, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att följande 
arbetsmoment inte medför risk för 
människors hälsa eller säkerhet eller för 
miljön:

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att följande 
arbetsmoment utförda av yrkesmässiga 
användare inte medför risk för människors 
hälsa eller säkerhet eller för miljön:

Or. es

Motivering

Det måste klargöras att kommissionens föreslagna åtgärd är utan betydelse för privat 
användning. 
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Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 33
Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder 
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, däribland 
integrerat växtskydd, och för att säkerställa 
att yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel går över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis 
lågriskalternativ om sådana kan användas 
och i annat fall produkter som, av de 
produkter som är tillgängliga för samma 
skadegörarproblem, ger minst påverkan på 
människors hälsa och på miljön.

1. Kommissionen skall inrätta ett program 
för de grödspecifika åtgärder som behövs 
för att främja jordbruk med små insatser av 
bekämpningsmedel, däribland integrerat 
växtskydd, och för att säkerställa att 
yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel går över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis 
lågriskalternativ om sådana kan användas 
och i annat fall produkter som, av de 
produkter som är tillgängliga för samma 
skadegörarproblem, ger minst påverkan på 
människors hälsa och på miljön.

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga 
förutsättningar för tillämpning av 
integrerat växtskydd.
3. Medlemsstaterna skall särskilt se till att 
lantbrukare har tillgång till system, 
inbegripet utbildning enligt artikel 5, och 
verktyg för övervakning av skadegörare 
och för beslutsfattande samt till 
rådgivningstjänster om integrerat 
växtskydd.
4. Medlemsstaterna skall, senast den 
30 juni 2013, rapportera till kommissionen 
om genomförandet av punkterna 2 och 3 
och särskilt om huruvida de nödvändiga 
förutsättningarna för tillämpning av 
integrerat växtskydd finns.
5. Medlemsstaterna skall, senast den 
1 januari 2014, se till att alla yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel tillämpar 
de allmänna standarderna för integrerat 
växtskydd.
6. Medlemsstaterna skall införa alla 
incitament som behövs för att uppmuntra 
lantbrukare att tillämpa grödspecifika 
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standarder för integrerat växtskydd.
7. De allmänna standarder för integrerat 
växtskydd som avses i punkt 5 skall 
utarbetas i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 52 i förordning (EG) nr […]. 
8. De grödspecifika standarder för 
integrerat växtskydd som avses i punkt 6 
får utarbetas i enlighet med det förfarande 
som anges i artikel 6.3 i direktiv 98/34/EG.

Or. es

Motivering

Integrerat växtskydd är alltför komplext eftersom det kan variera från en gröda till en annan. 
Därför vore det lämpligare att inrätta ett program med konkreta och långsiktiga åtgärder.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 34
Kapitel V, rubriken

Indikatorer, rapportering och 
informationsutbyte

Rapportering och informationsutbyte

Or. de

Motivering

Förenkling och förtydligande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 35
Artikel 14, rubriken och punkt 1

Indikatorer Informationsutbyte
1. Kommissionen skall utarbeta 
harmoniserade riskindikatorer i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 18.3. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
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eller fastställa andra lämpliga indikatorer.

Or. de

Motivering

Förenkling och förtydligande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 36
Artikel 14, punkt 5

5. För de syften som anges i punkt 2 a och 
punkt 3 skall riskindikatorer beräknas på 
grundval av uppgifter om fara och 
exponering, register över 
bekämpningsmedelsanvändning, uppgifter 
om bekämpningsmedels egenskaper, 
väderdata och markdata.

utgår

Or. de

Motivering

Förenkling och förtydligande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 37
Artikel 15

Kommissionen skall regelbundet lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, vid behov tillsammans med förslag 
till ändringar.

Kommissionen skall vart femte år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, vid behov tillsammans med förslag 
till ändringar.

Or. de

Motivering

Rådet och Europaparlamentet bör få rapporter vart femte år. Därför behövs en fast 
tidsangivelse.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 38
Artikel 15

Kommissionen skall regelbundet lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, vid behov tillsammans med förslag 
till ändringar.

Kommissionen skall vart tredje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta direktiv
och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Medlemsstaterna skall årligen 
vidarebefordra sina nationella 
handlingsplaner till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 39
Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättats enligt artikel 58 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002.

1. Kommissionen skall biträdas av ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättats enligt artikel 58 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Or. de

Motivering

Av förenklingsskäl. Det är inte nödvändigt att hänvisa till kommissionens 



AM\656767SV.doc 15/16 PE 386.429v01-00

SV

tillämpningsförordningar.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 40
Artikel 19

Utgifter Databas
För att stödja införandet av harmoniserade 
åtgärder och system när det gäller hållbar 
användning av bekämpningsmedel, får 
kommissionen finansiera

För att garantera ett enhetligt införande av 
harmoniserade åtgärder och system när det 
gäller hållbar användning av 
bekämpningsmedel på den inre marknaden, 
får kommissionen finansiera

a) utarbetande av ett harmoniserat system 
inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om 
riskindikatorer för bekämpningsmedel och 
för att göra denna information tillgänglig för 
behöriga myndigheter, andra berörda parter 
och allmänheten,

utarbetande av ett harmoniserat system,
inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om 
bekämpningsmedel och för att göra denna 
information tillgänglig för behöriga 
myndigheter och andra berörda parter.

b) undersökningar som behövs för att 
förbereda och utarbeta lagstiftning, 
inbegripet att anpassa bilagorna till detta 
direktiv till den tekniska utvecklingen,
c) utarbetande av vägledning och bästa 
praxis för att underlätta genomförandet av 
detta direktiv.

Or. de

Motivering

Syftar till förenkling, eftersom tillämpningsförordningar och vägledning redan tagits fram i 
medlemsstaterna och eftersom det är de som skall se över dessa bestämmelser.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 41
Artikel 20, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
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den [dag för ikraftträdande + 2 år]. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

den …*. De skall genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs.

________
* Fem år efter det att detta direktiv har trätt 
i kraft.

Or. de

Motivering

Eftersom det redan finns genomförandebestämmelser i medlemsstaterna bör fristen för 
anpassning sättas till fem år. Under tiden skall korrekt användning av bekämpningsmedel 
garanteras genom den föregående förordningen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 42
Bilaga II

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Onödig överreglering.
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