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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (06124/2008 – C6-0323/2008),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0373),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer en ram för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att minska de 
risker och konsekvenser som användningen 
av bekämpningsmedel innebär för 
människors hälsa och miljön och genom att 
främja användning av integrerat växtskydd 
och andra alternativa metoder eller 
tekniker.

Detta direktiv fastställer en ram för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel, i enlighet med 
försiktighetsprincipen, genom att minska 
de risker och konsekvenser som 
användningen av bekämpningsmedel 
innebär för människors hälsa och miljön 
och genom att främja användning av 
integrerat växtskydd samt alternativa och 

                                               
1 Antagna texter från sammanträdet 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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icke-kemiska metoder eller tekniker.

Or. de

(Återinför äf 18 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 2

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. rådgivare: en person som ger råd om 
växtskydd och säker användning av 
bekämpningsmedel, inom ramen för sin 
yrkesverksamhet eller en kommersiell 
tjänst, inbegripet privata 
rådgivningsföretag, handelsagenter, 
livsmedelsproducenter och detaljhandlare 
om tillämpligt.

3. rådgivare: en person som besitter en av 
medlemsstaterna fastställd utbildnings-
och fortbildningsnivå och som ger råd om 
växtskydd och säker användning av 
bekämpningsmedel, inom ramen för sin 
yrkesverksamhet eller en kommersiell 
tjänst, inbegripet privata och offentliga
rådgivningsföretag, handelsagenter, 
livsmedelsproducenter och detaljhandlare 
om tillämpligt.

Or. de

(Återinför äf 24 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 3

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

7a. icke-kemiska växtskydds- och 
odlingsmetoder: användning av 
bekämpnings- och växtskyddstekniker 
som inte baserar sig på kemiska 
egenskaper. Icke-kemiska växtskydds- och 
odlingsmetoder inbegriper växelbruk, 
fysisk och mekanisk bekämpning och 
naturlig rovdjursbekämpning.

Or. de
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(Återinför äf 27 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 4

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 4 – punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för att minska 
riskerna med och konsekvenserna av 
användningen av bekämpningsmedel för 
människors hälsa och miljön och för att 
uppmuntra utvecklingen och införandet av 
integrerat växtskydd och alternativa 
metoder eller tekniker för att minska 
beroendet av bekämpningsmedel.

1. Medlemsstaterna ska anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för att minska 
riskerna med och konsekvenserna av 
användningen av bekämpningsmedel för 
människors hälsa och miljön och för att 
uppmuntra utvecklingen och införandet av 
integrerat växtskydd och alternativa 
metoder eller tekniker för att minska 
beroendet av bekämpningsmedel.

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner, ska de 
beakta de planerade åtgärdernas sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsomässiga 
effekter. Medlemsstaterna ska i sina 
nationella handlingsplaner beskriva hur de 
genomför åtgärder enligt artiklarna 5–14 
för att nå de mål som avses i första stycket 
i denna punkt.

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner, ska de 
beakta de planerade åtgärdernas sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsomässiga 
effekter. Medlemsstaterna ska i sina 
nationella handlingsplaner beskriva hur de 
genomför åtgärder enligt artiklarna 5–14 
för att nå de mål som avses i första stycket 
i denna punkt. I de nationella 
handlingsplanerna ska hänsyn tas till 
planer som upprättats enligt andra 
gemenskapsbestämmelser om användning 
av bekämpningsmedel, t.ex. åtgärdsplaner 
enligt direktiv 2000/60/EG.

2. Medlemsstaterna ska senast den ...
överlämna sina nationella handlingsplaner 
till kommissionen och övriga 
medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska senast den ...
överlämna sina nationella handlingsplaner 
till kommissionen och övriga 
medlemsstater.

De nationella handlingsplanerna ska ses 
över minst vart femte år, och alla 
väsentliga ändringar av de nationella 
handlingsplanerna ska utan onödigt 
dröjsmål rapporteras till kommissionen.

De nationella handlingsplanerna ska ses 
över minst vart tredje år, och alla 
väsentliga ändringar av de nationella 
handlingsplanerna ska utan onödigt 
dröjsmål rapporteras till kommissionen.

Or. de
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(Återinför äf 38 och 42 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 5

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig 
utbildning. Den ska bestå av både 
grundutbildning och vidareutbildning för 
att ge kunskap och vid behov uppdatera 
denna.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig 
fristående utbildning.  Den ska bestå av 
både grundutbildning och vidareutbildning 
för att ge kunskap och vid behov uppdatera 
denna. Därför ska obligatoriska 
minimikrav införas på gemenskapsnivå.

Or. de

(Återinför äf 48 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 6

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
åtminstone de distributörer som säljer 
bekämpningsmedel till yrkesmässiga 
användare har tillräckligt med anställda 
som innehar ett utbildningsbevis enligt 
artikel 5.2. Dessa personer ska finnas 
tillgängliga vid försäljningen för att ge 
kunder tillräcklig information om 
användning av och säkerhetsföreskrifter för 
bekämpningsmedel för de berörda 
produkterna när det gäller människors 
hälsa och miljön.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
distributörer har tillräckligt med anställda 
som innehar ett utbildningsbevis enligt 
artikel 5.2. Dessa personer ska finnas 
tillgängliga vid försäljningen för att ge 
kunder tillräcklig information om 
användning av och säkerhetsföreskrifter för 
bekämpningsmedel för de berörda 
produkterna när det gäller människors 
hälsa och miljön.

Or. de

(Återinför äf 54 från första behandlingen.)
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Ändringsförslag 7

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 7

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
informera allmänheten samt för att stödja 
och främja medvetandehöjande åtgärder 
och allmänhetens tillgång till korrekt och 
balanserad information om 
bekämpningsmedel, särskilt när det gäller 
riskerna för människors hälsa, icke-
målorganismer och miljön samt 
användning av icke-kemiska alternativ.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
informera allmänheten samt för att stödja 
och främja medvetandehöjande åtgärder 
och allmänhetens tillgång till korrekt och 
balanserad information om 
bekämpningsmedel, särskilt när det gäller 
nyttan och riskerna för människors hälsa, 
icke-målorganismer och miljön samt 
användning av icke-kemiska alternativ.

Medlemsstaterna ska upprätta 
obligatoriska system för insamling av 
information om akuta och kroniska fall 
av bekämpningsmedelsförgiftning, 
särskilt bland användare av 
bekämpningsmedel, arbetstagare och 
intillboende.

Or. de

(Återinför äf 59.2 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 8

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att följande 
arbetsmoment som utförs av yrkesmässiga 
användare, och i förekommande fall av 
distributörer, inte medför någon risk för 
människors hälsa eller för miljön:

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
de nationella handlingsplanerna vidta de 
åtgärder som enligt relevanta 
riskbedömningar behövs för att säkerställa 
att följande arbetsmoment som utförs av 
yrkesmässiga användare, och i 
förekommande fall av distributörer, inte 
medför någon risk för människors hälsa 
eller för miljön:
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Or. de

(Återinför äf 78.1 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 9

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Insamling av uppgifter får inte belasta 
gemenskapens lantbrukare och vinodlare 
med ytterligare 
dokumentationsskyldigheter eller orimliga 
anmälnings- eller 
rapporteringsskyldigheter.

Or. de

(Återinför äf 99 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 10

Rådets gemensamma ståndpunkt
Artikel 16a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 16a
Utbyte av information och bästa praxis

Kommissionen ska inrätta en plattform 
för utbyte av information och bästa praxis 
om hållbar användning av 
bekämpningsmedel och om integrerat 
växtskydd.

Or. de

(Återinför äf 102 från första behandlingen.)
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Ändringsförslag 11

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Kännedom om strategier och tekniker 
för integrerat växtskydd, strategier och
tekniker för integrerad odling, principer för 
ekologiskt jordbruk och information om 
allmänna principer och grödspecifika eller 
sektorspecifika riktlinjer för integrerat 
växtskydd.

3. Kännedom om strategier och tekniker 
för integrerat växtskydd, strategier och 
tekniker för integrerad odling, principer för 
ekologiskt jordbruk, metoder för biologisk 
skadedjursbekämpning och information 
om allmänna principer och grödspecifika 
eller sektorspecifika riktlinjer för integrerat 
växtskydd.

Or. de

(Återinför delvis äf 111 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 12

Rådets gemensamma ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Riskbaserade tillvägagångssätt där det 
tas hänsyn till faktorer som varierar 
mellan olika avrinningsområden, såsom 
klimatet, jordmånen, slagen av gröda 
samt marklutningen.

Or. de

(Återinför delvis äf 119 från första behandlingen.)
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